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jan koning heeft het gehaald
in Ie clou

'Wat een wereld', denk Ik als Ik In
de krant lees dat een zandvoorter het
wereldrekord plaatjes draaien wil breken.
Ogenblikkelijk gaan mijn gedachten uit naar
mensen die een week lang op een paal
gaan zitten of aardappelen gaan schillen.
Nieuwsgierig als ik ben stap Ik op mijn
flets en rijd naar bar-dancing 'Le Clou',
waar de dlsc-jockey zich op dat moment
bevindt.

Ik ben een ietwat zenuwachtig wanneer
ik de, vrijwel lege, discotheek binnenstap.
Dit wordt mijn eerste interview. 'Wat moet
ik vragen?', galmt het door mijn hoofd. Bij
een paar meisjes informeer ik of hij er nog
zit'. Natuurlijk, dat hoor je toch'. Ja, ik
hoor het. ' 't Is weer voorbij, die mooie
zomer', galmt het door het zaaltje. Stuntelig
loop ik verder naar een podiumpje, waar
zich een groepje mensen heeft verzameld.
Ze slaan geen acht op me, totdat ik mijn
gele perskaart laat zien en zeg dat ik
namens de Zandvoortse Koerant een verslag
kom maken. Er wordt plaats voor me inge-
ruimd zodat ik met de held van de dag kan
praten. Hij heeft een zwarte blouse aan
en een hoed op. Het valt me op dat hij er
erg goed uit ziet na vijf dagen en vijf
nachten zonder slaap.

'Waarom doe je dit? Vind je het fijn
om wereldrekordhouder te zijn?' Hij ver-
staat me niet. Als ik de vraag herhaal,
struikel ik over mijn woorden. Een derde
poging om tot zijn oren door te dringen is
suksesvol. Hierop begint hij een heel ver-
haal af te steken. 'Mooi', denk ik op-
gelucht', voorlopig hoef ik geen vragen meer
te verzinnen'.

Hij blijkt Jan Koning te heten, aan de
Sophiawen te won°n en timmerman van
beroep te zijn. Als motief voor het organi-
seren van deze marathon drive-in show
noemt hij de eer. 'Bovendien', zegt hij,
'wil ik Zandvoort in de belangstelling
brengen'. Op het moment dat ik met hem
spreek heeft hij bijna 120 uur plaatjes
draaien achter de rug. Nog vijf uur, dan is
het rekprd van 124 uur gebroken. Tenminste,
het officiële rekord. Er schijnt namelijk
nog een Fransman te zijn geweest, die het
16 dagen achter elkaar heeft volgehouden.
'Maar', zegt de zandvoortse platendraaier,
'daar is geen jury bij geweest en het is
niet geregistreerd bij het komité dat deze
zaken regelt'. Dit komité kan elk moment
binnenstappen voor kontrole of de zand-
voorter medies laten keuren om te kijken
of hij geen peppillen heeft geslikt. Ook zijn
er gedurende de vijf dagen konstant min-
stens twee juryleden bij geweest om op te

letten. Hij noemt het teleurstellend dat er
zo weinig mensen zijn komen kijken. Volgens
hem valt dit te wijten aan de geringe
publiciteit die aan de gebeurtenis is ge-
geven. 'Maar ja, pas op het laatste moment
kreeg ik vergunning van de politie om dit
te doen'. Het gemeentelijke politiekorps
heeft namelijk een tijd lang geaarzeld
licentie te geven i.v.m. de energiebesparing.
Dat ze het toch gedaan hebben, komt
doordat ze reeds lange tijd geleden toe-
stemming hiervoor hebben gegeven. Want
Jan Koning loopt al geruime tijd rond met
dit idee. Zo heeft hij ongeveer een jaar
geleden al een eerdere poging ondernomen
in eethuis 'De Oude Draaidoos' in de Halte-
straat. Toen zag hij zich echter na
50 uur genoodzaakt te stoppen vanwege
moeilijkheden met de restauranthouder.
Sedertdien heeft hij verwoed gezocht naar
een plaats waar hij rustig zijn gang zou
kunnen gaan. Die plaats heeft hij gevonden
in de vorm van 'Le Clou'. Hier maakt hij,
evenals bij zijn eerste poging, gebruik van
een installatie en platen van Radio Peeters'

'Wat gebeurt er als er iets kapot
gaat?' vraag ik. Hij antwoordt dat alleen
de versterker het kan begeven. 'En dat
is geen ramp, want ik kan dan, weliswaar
zonder geluid, toch gewoon doorgaan'.

Jan eet weinig, want: 'door de honger
blijf ik wakker', zegt hij. Af en toe heeft hij
het erg moeilijk in zijn gevecht met de
slaap. 'Een paar uur geleden zat ik met
ijsklontjes in mijn handen om niet in slaap
te vallen'. Van te voren heeft hij een aantal
malen geoefend, maar nooit langer dan
twee dagen achter elkaar. 'Volgens de
dokter ben ik niet normaal', zegt hij. 'Wie
wel?', antwoord ik en denk aan vuurvreters,
leeuwentemmers, staatshoofden, reptielen
verzamelaars en journalisten. Ook vertelt
hij nog dat hij enkele dagen op een hoge
paal in zee zou willen gaan zitten. Voorlopig
ziel hij i i! er echter vanaf omdat hem
nooit duidelijk is geworden hoe het dan
zal moeten gaan met eten en drinken.

Ik bedank hem voor het gesprek
en het pilsje dat hij me in die tussentijd
heeft aangeboden en loop de danszaal uit.
Voor het eerst valt het me op dat de zaak
is opgeluisterd met kerstversieringen. Het
doet een beetje vreemd aan, die dennetak-
ken naast affiches van popsterren. 'Vanavond
kom ik nog even kijken of het is gelukt',
roep ik en verdwijn.

Als ik 's avonds terugkom heeft hij
het gehaald. Zandvoort heeft er een nieuwe
wereldrekordhouder bij. Disc-jockey's, paal-
zitters, raceautocoureurs, je hebt nu een-
maal van die mensen onder ons.

Ron. d. V.

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (In tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploltatle-
kosten In dit jaar, en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
In 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Nederl. Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomlsche
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE ƒ 1,50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande 1 jan. 1974, ƒ 15,— per jaar
en f 8,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit ƒ 20,— per
jaar).

Wij zijn er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

De administratie van de
Zandvoortse Koerant.

Zandvoort, december 1973.

burgerlijke stand
21 december 1973—3 januari 1974

Overleden: Alida Stevelina, oud 76
jaar, gehuwd geweest met M. C. Dees.

Gehuwd: Petrus van Westerop en
Marijke Sluisdam; Jan Ulbe Kistemaker en
Albertine Louise van ó-~r Meij; Hans van
Brero en Gatharina Cttfnelia Schaft; Gerd
Johannes van Diemen en Ansje Heijnen.

Geboren buiten de gemeente: Tamar
Renate Inascha, d.v. J. P. Blokdijk en
L. W. A. Reijn; Roeland Christiaan, z.v.
A. J. Arens en E. G. Zwagerman.

Overleden buiten de gemeente: Hen-
drikus Johannes ter Wolbeek, oud 59 jaar,
gehuwd met M. Weber; Anthonie Cornelis
August Piers, oud 78 jaar, gehuwd geweest
met N. M. Verhey; Theodora Cornelia
Helsloot, oud 80 jaar, gehuwd met R. L.
Huter; Franpoise Marie Henriette Bückmann,
oud 87 jaar, gehuwd geweest metj. Haan;
Engelien Oelerinn. oud 51 jaar; Hermannus
Hendrikus Catharinus Maria van Duuren, oud
26 jaar, gehuwd met E. H. W. Buijing;
Anna Teunissen, oud 85 jaar, gehuwd
geweest met J. van Drunen; Johannes
Meijer, oud 75 jaar, gehuwd met T. C.
Wendel.

nieuws kort
en klein

De afdeling Zandvoort van de pvda
belegt hedenavond in het gemeenschapshuis
aan de Louis Davindsstraat de jaarlijkse
algemene ledenvergadering. Van de thans
zittende bestuursleden treden de heren
H. de Jong — voorzitter — W. v. d.
Heijden en Chr. Alders af en stellen zich
niet herkiesbaar. Kandidaten voor de
vakatures zijn de heren F. Fontijn, A. K.
Paap en R. Segaar. De vergadering, waarin
tevens de jaarverslagen van sekretaris en
penningmeester zullen worden behandeld,
is besloten.

'Samenwerking tussen progressieve
partijen' zal het onderwerp zijn van de open
vergadering, die maandag 7 januari a.s.
gehouden zal worden in het revalidatie-
centrum 'Nieuw Unicum'. Bij deze meeting

• zullen de plaatselijke afdelingen van de
PPR, de PSP en D'66 aanwezig zijn. De
bijeenkomst begint 's avonds om half
negen.

Zestig inwoners van Zandvoort-noord
hebben meegewerkt aan een enquête van de
gemeente over de aanleg van vijf speel-
terreinen in de nieuwe woonwijk. Een
teleurstellend aantal, hetgeen waarschijnlijk
te wijten is aan de gebrekkige opstelling
van de circulaire. Hierin worden namelijk
geen duidelijke vragen gesteld, maar
worden slechts suggesties gevraagd. Van-
daar dat uit de ingezonden formulieren ook
geen duidelijke lijn valt te konstateren.
Wel blijken er een groot aantal deelnemers
te zijn die vinden dat speelterreintjes vaak
met te mooie toestellen zijn uitgerust. Zij
geloven dat oude bomen, stronken en
rioleringsbuizen waar de kinderen door
kunnen kruipen en op kunnen springen,
evenzeer voldoen. Inmiddels zijn de ge-
gevens doorgespeeld naar het kollege van
b en w, dat moet beslissen of er met de
bewoners van noord een vergadering zal
worden gehouden.

Een 33-jarige zandvoortse vrouw werd
omstreeks half zeven nieuwjaarsmorgen
met geweld uit de ouderlijke woning ont-
voerd door een 29-jarige Utrechter, haar
gewezen vriend. De ouders van de vrouw
hebben hiervan melding gemaakt bij de
zandvoortse politie, die de zaak in onder-
zoek heeft. Er is evenwel nog steeds geen
officiële aangifte gedaan, ook niet door de
verloofde van de vrouw, een 28-jarige
timmerman. Waarschijnlijk is men bang voor
represaillemaatregelen van de kant van de
ontvoerder. Op nieuwsjaarsmiddag ver-
klaarde de vrouw telefonies tegenover de
politie, dat zij geheel op vrijwillige basis
met de Utrechter is meegegaan.

Omdat alles zo duur wordt
doen wij eens goedkoop:
Nord Mende KTV 66 cm b.b. 110°
van ƒ2.795,— voor ƒ 1.995,—
of ± ƒ 55,— per maand.

P E E T E R S , Haltestraat

De traditionele nieuwjaarsdoop van de
haarlemse zwemvereniging''Njord' in het
ijskoude water van de Noordzee was dit
jaar niet zo'n plezierige gebeurtenis. De
stemming in de vereniging was zo verdeeld
dat de enthousiastelingen die zich aan de
frisse doop waagden, weigerden om ge-
zamenlijk het water in te springen. Want
behalve de officiële ploeg van twintig man,
dook een andere groep Njord-leden, even-
eens bestaande uit twintig man, afzonderlijk
het zoute nat in. Zij deden dit uit protest

MET UW LAKENS EN SLOPEN

naar de

WASUNIE • Haltestraat 63b

tegen het ontslag van de zwemtrainer
Ok van Batenburg. De officiële ploeg
onderscheidde zich slechts door het klup-
vaandel de Noordzee mee in te slepen.

Half januari zal het eenrichtingsver-
keer van het gedeelte Celsiusstraat gelegen
tussen Linnaeusstraat en de kruising
Celsiusstraat-Lorentzstraat-Flemingstraat
worden opgeheven. Dit hebben b en w van
Zandvoort in hun wekelijkse bijeenkomst
besloten.

Indertijd is het eenrichtingsverkeer
ingesteld omdat zware voertuigen, bestemd
voor de bouwobjekten in de wijk Nieuw-
noord, veelal gebruik maakten van de
Celsiusstraat, terwijl deze straat hiervoor
te smal was. Omdat de afbouw van de wijk
Nieuw-noord thans grotendeels is voltooid,
is het handhaven van het eenrichtingsver-
keer niet langer noodzakelijk.

Onder het toeziend oog van de ge-
meentelijke brandweer- en politiekorpsen en
enkele honderden zandvoortse inwoners
ging gisteravond om zeven uur de vlam
in een hoge stapel kerstbomen. Evenals
vorig jaar vond de kerstbomenverbranding
plaats aan het strandgedeelte voor de
rotonde. Gedurende een half uur spreidde
de vuurzee een rode gloed over de aan-
wezige toeschouwers. Tijdens dit evenement
gooiden enkele jongelui overgebleven
rotjes, zevenklappers en voetzoekers in het
vuur. In hun kinderlijk enthousiasme gooiden
ze echter ook vuurwerk tussen het publiek,
hetgeen minder werd gewaardeerd. Toen
het vuur bijna uitgedoofd was, probeerden
enkele brandweerlieden verwoed een reus
van een denneboom op het vuur te werpen.
Hun pogingen waren echter vergeefs en
vandaar dat zij besloten de brandende
massa met enige scheppen zand te doven.

, vqor
FIETSEN

en '
, , BROMMERS

VER5TEEGE
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veel gemeenteambtenaren
op nieuwjaarsreceptie

Afgelopen woensdag bezochten ruim
honderd mensen de nieuwjaarsreceptie van
burgemeester Nawijn In de raadszaal van
het gemeentehuis, 's Avonds van acht uur
tot half tien stonden de aanwezigen In de rij
om de burgemeester en zijn vrouw een
handje te geven en een gelukkig nieuwjaar
toe te wensen.

Hogendoorn. 'Wat een hoge pieten', riep
een man uit, die niet als uitoefenaar van
zijn beroep, maar als mens was gekomen.
Inderdaad, het aantal partikulieren was
op één hand te tellen. Onder hen bevond
zich Henkie Keur, de roemruchte akkor-
deonspeler van onze badplaats. Hij kwam
als laatste binnen om de burgervader een
voorspoedig nieuwjaar te wensen. Volgens
genoemde gemeentebode doet Henkie dit
al tientallen jaren. 'Toen burgemeester
Van Fenema hier nog was, nam hij
altijd een bloemetje mee'. Het bloemetje
ontbrak woensdagavond. Maar ja, wat wil
je ten tijde van een ekonomiese krisis.

De heer Nawijn begon zijn loopbaan
als burgemeester van onze gemeente op
1 juli 1966 en gaat dit jaar aan zijn achtste
ambtsjaar beginnen. Daar zullen er nog
vier op volgen, want de heer Nawijn Is
vorig jaar benoemd tot een met 1 juli van
het jaar 1978.

waterstanden

H.W. L.W. H.W. L.W.

Heer Nawijn kreeg handje
van Henk Keur

Onder de bezoekers bevonden zich
vrijwel uitsluitend gemeentefunktionarfssen.
'Partikulieren komen hier bijna nooit', zei
de bode van het gemeentehuis, de heer
Van Duijn. En hij kan het weten, want hij
begint 1974 zijn 27e jaar in funktie van
gemeentebode. Zo waren er vele gemeente-
raadsleden present, waaronder uiteraard
ook de drie wethouders Aukema, Janssens
pn Van dr>r M'je. Varder waren aanwezig
de heer Oonk, yoorztter van de Zandvoortse
Handelsvereniging, de heer Bosman, oud-
gemeentesekretaris en oud-burgemeester van
Velsen, de heer Methorst namens hei
politiekorps, de heren Loos en Mulder van
het Rode Kruis en gemeentesekretaris
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volgens sommigen is er zoveel benzine...
in ons land dat de overtollige voorraad binnenkort zal worden doorgedraaid. De
bon van de Zandvoortse Koerant kan ook worden opgeruimd wanneer iedere
ingezetene zich opgeeft voor een abonnement op ons blad.
In 1974 staan onze medewerkers weer gereed u tweemaal per week door middel
van verslagen, vraaggesprekken en nieuws kort en klein te informeren over hetgeen
er in Zandvoort voorvalt. U pakt natuurlijk direkt de schaar om onderstaande bon
uit te knippen en een pen om uw naam en adres in te vullen. Wanneer u de bon
vanavond nog opstuurt naar ons antwoordnummer, glijdt de koerani a.s. dinsdag
8 januari al bij u in de bus.

B
O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook [neegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: :... -... 3.. ;... >..- :... v.. ;... ?.. -. -... •...

Straat: -... .... ?.-. :... •... :... -... r... •... r...

Plaats: :... [-••• T,. f.. ?.. t.. t.. F.. :... :... -... -... •...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar / 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



familieberichten

Het is niet te geloven, eindelijk gaan
we trouwen

YVONNE TROUPEE
en

CHRIS KOPER

Op 10 januari om 2 uur in het raad-
huis 1e Zandvoort.
Toekomstig adres:
De Wittstraat 5/I
Zandvoort

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege met (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023)
313233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 5 en zondag 6 januari:
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde,
v. Lennepweo 93 rd, tel. 2720.

Ja, ik wil mijn omzet op peil houden
en ga regelmatig adverteren in de

ZANDVOORTSE KOERANT!

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zaterdag 5 januari:
NIEUW UNICUM

10.30 uur: drs. J. W. Beks.

Zondag 6 januari:
10.30 uur: drs. J. W. Beks.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel in Julianaschool,
H. H. v. Wijk.

QEREF. KERK
Zondag 6 januari:

10 uur: ds. J. de Waard (H.A.)

19 uur: ds. J. de Waard
(H.A. + nabetrachting).

NED. PROTESTANTEBOND. Brugstraat 15

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pnlël, Zuiderstraat 3

JEHOVAH'S GETUIGEN
Inlichtingen: D. van der Pluym,
Paradijsweg 16, Zandvoort. Tel. 6812.

VOLLE EVANG. GEMEENTE. Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M. en Beursverunlolng
Burg. EngelbertMtraat 11

Zandvoort • Telefoon 66 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4
(023) 24 22 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoon: 21 35

STEAKHOUSE
T&arhequéRestourant

Z4ND
TEL.0260r-6939 RAAWWISPLEIMJAfe

een briefje kan
voor bejaarden
honderden guldens schelen

Onder bovenstaande kop wordt in het
decembernummer van het blad 'De bejaar-
den' aandacht geschonken aan de fikse
stijging van de pensionprijzen van de
verzorgingstehuizen aan het begin van het
nieuwe jaar en de mogelijkheden voor som-
mige groepen bejaarden de financiële druk
enigszins te verlichten vla de flskus.

De stijging van de pensionprijzen —
waaraan door een aantal interne en
eksterne faktoren niet valt te ontkomen —
treft in het bijzonder de mensen die bedrijfs-
pensioen ontvangen en de trekkers van
lijfrente. Zij die een uitkering krijgen
krachtens de Algemene Bijstands Wet zul-
len van de verhoging niet veel last hebben,
volgens het blad. De inkomens
van bejaarden stijgen op een enkele uit-
zondering na alleen met de verhoging van
de aow. Waardevaste bedrijfspensioenen
behoren nog tot de uitzonderingen, lijf ren-
ten blijven vrijwel gelijk en het ziet er niet
naar uit, dat inkomen-uit-bezit dit jaar zal
toenemen. Maar alleen een verhoging van
de aow kan al een hogere aanslag van de
fiskus betekenen.

Dat hoeft niet, als de post 'buiten-
gewone lasten', die van het inkomen mag
worden afgetrokken, behoorlijk hoog is. En
dat kan hij zijn voor bewoners van verzor-
gingstehuizen. In de eerste plaats geldt als
een zodanige post: de premie voor de
ziektekostenverzekering, vermeerderd met
kosten voor ziekte, die niet door de ver-
zekering worden vergoed (heel wat verze-
keringsmaatschappijen hebben in 1973 een
of andere vorm van 'eigen risiko' ingevoerd,
zelfs zonder daartegenover een no-claim
korting te stellen). Maar in de tweede
plaats — en dit is niet aan alle bewoners
en zelfs niet aan alle belastingkonsulenten
bekend — mogen bewoners van yerzor-
gingstehuizen, die belastingplichtig zijn,
1/3 van de prijs, die zij aan het huis ,
betalen als buitengewone lasten opvoeren.
Alleen als er in het tehuis geen verpleeg-
hulp aanwezig is en er geen ziekenkamer(s)
voor de bewoners zijn, kan dit niet.

Die aftrek is toegestaan krachtens
een arrest van de Hoge Raad van 24 juni
1970, nr. 16371. Dit arrest bepaalt nadruk-
kelijk, dat zij die in bejaardencentra, ver-
pleeghuizen of verzorgingstehuizen vertoe-
ven 331/3% van de pensionprijs als
buitengewone lasten mogen opvoeren.

Men hoeft niet chronies ziek of invalide
te zijn; het arrest stelt alle bewoners wel
daarmee gelijk.

Ter verduidelijking een voorbeeld:
Wanneer de pensionprijs ƒ 1200,— per
maand bedraagt, dus ƒ 14,400,— per jaar,
mag daarvan één-derde oftewel ƒ 4600,—
als buitengewone lasten worden opgegeven.
Een niet te veraarlozen bedrag! Nog minder

te verwaarlozen, omdat dit met terug-
werkende kracht kan geschieden tot 1969
toe. Het geldt uiteraard niet voor diegenen,
die bekend waren met deze regel en de
aftrek hebben gekregen, maar volgens
onze informatie is dit bij de bewoners van
slechts een klein aantal tehuizen het geval.
Bij hun aangifte moeten bewoners een
'bewijsstuk' overleggen in de vorm van een
door het bestuur of door de administratie
namens het bestuur aan de bewoners
gerichte verklaring, dat een derde deel van
de pensionprijs van ƒ nodig is voor
de verpleegkosten.

De uitspraak van de Hoge Raad
dateert van 24 juni 1970; wie restitutie
wil, moet het bestuur verzoeken dergejijke
verklaringen af te geven voor elk jaar sinds
1969. Een aantal besturen heeft dit al

nieuws kort
en klein

Met ingang van het nieuwe jaar zijn
de leesgelden voor de openbare bibliotheek
verhoogd en als volgt vastgesteld:
kinderen t.e.m. 16 jaar betalen ƒ3,50 p.j.,
vanaf 17 jaar en ouder ƒ 10, bejaarden
vanaf 65 jaar ƒ 5. Per gezin is een mak-
simum van ƒ 25 van kracht.

De openingstijden van de bibliotheek
zijn vanaf woensdag* 2 januari j.l. als volgt
geregeld:

Volwassenen: maandag 19.00—20.30,
dinsdag 14.00—16.00, woensdag 19.00—
20.30, donderdag 14.00—16.00, vrijdag
19.00—20.30, zaterdag 10.00—11.30.

Jeugd: maandag 16.00—17.30, dins-
dag niet geopend, woensdag 14.00—15.30,
donderdag 16.00—17.30, vrijdag 16.00—
17.30, zaterdag niet geopend.

Soestdijk heeft een bedankbriefje ge-
schreven aan burgemeester Nawijn voor de
toezending van het felicitatieregister dat
ter gelegenheid van het zilveren regerings-
jubileum van de vorstin kon worden ge-
tekend. De partikulier sekretaresse van de
koningin, jkvr. C. E. B. Roëll, bracht het
volgende over:

„Hare Majesteit de Koningin heeft
mij gevraagd U hartelijk dank te zeggen
voor de toezending van het felicitatie-
register ter gelegenheid van haar Regerings-
jubileum.

De Koningin is U voor dit album
bijzonder erkentelijk."

familie én-,handelsdrukwerk' ' "

achterweg 'il,'"tèjv 6581, zandvoort

reorganisatie
bejaardenhuizen
voltooid

Eind vorig jaar is de reorganisatie van
het beheer van beide zandvoortse be-
jaardentehutzen 'Het huis in de duinen' en
'Het huls in het Kostverloren' voltooid met
de officiële installatie van de besturen van
de nieuw in het leven geroepen stichting
Hulsvesting en Verzorging Bejaarden
Zandvoort en de stichting Huls In het
Kostverloren.

De installatie werd verricht door bur-
gemeester A. Nawijn tijdens een onlangs
gehouden bijeenkomst van het dagelijks
bestuur van de gemeente en de bestuurs-
leden van de stichtingen.

De reorganisatie, waartoe de gemeente-
raad begin '73 het besluit nam, komt er
op neer dat de gemeente samen met de
Ned. Centrale voor Huisvesting van Be-
jaarden een moederstichting in het leven
heeft geroepen voor beide stichtingen, die
elk een bejaardentehuis en de daarbij
behorende bejaardenwoningen eksploiteren
t.w.: 'Het huis in de duinen' en 'Het huis in
het Kostverloren'.

Elke stichting heeft een bestuur van
9 leden, waarvan 7 benoemd door de
gemeenteraad en 2 door de NCHB. In de
statuten is vastgelegd dat de drie besturen
bestaan uit dezelfde personen.

De door de raad benoemde bestuurs-
leden zijn: de heer S. van den Bos, mevr.
M. A. A. Bührmann-Klopper, mevr. A.

Kiefer-Bleesing, wethouder K. C. van der
Mije Pzn., mevr. A. J. R. Poots-Hogen Esch
en het raadslid drs. G. ter Veer. In de
vakaturen ontstaan door het overlijden van
de heer J. Hoekema moet nog worden
voorzien.

Door de NCHB zijn tot bestuursleden
benoemd: de heren J. de Bruijn en F. W.
Pokorny, beiden te Amsterdam.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd
door drs. G. ter Veer, voorzitter; Mevr. A.
J. R. Poots-Hogen Esch, sekretaresse en
de heer S. van den Bos, penningmeester.

Zandvoortse basketballvereniging

'Typsoos-Lions'
Uitslagen
Heren:
Typsoos-Lions 5—Alkm. Guard. 3 45—33
Dames:
DSS Epibratos 1-Typs.-Lions 1 30—29
Typsoos-Lions 2—Akrides 3 12—13

Programma:
Haarlem, vrijdag 4 januari
Dames:
Onze Gezellen 1—Typsoos-Lions t
Heren:
Hoofddorp 3—Typsoos-Lions 3
Umuiden, vrijdag 4 januari
Dames:
Typsoos-Lions 2—HCK 3
Lisse, zaterdag 5 januari
Jongens junioren:
Lisse B—Typsoos-Lions A 17.15 u.
Haarlem, zaterdag 5 januari
Jongens junioren: /
H. Cardinals D—Typsoos-Lions 14.00 u.
Meisjes junioren:
Cronjé Shots A—Typsoos-Lions A 15.00 u.

gedaan en blijft het doen. De inspektie van
de belastingen gaat de boeken niet kon-
troleren; zij beschouwt dit als een vertrou-
wenskwestie (bestuursleden die hun tijd
— en geldl — belangeloos aan bejaarden-
centra wijden zullen er niet op uit zijn de
fiskus om de tuin te leiden). De praktijk
heeft uitgewezen, dat de verpleegkundige
voorzieningen inderdaad ongeveer één-derde
van de kostprijs uitmaken. Waar de aftrek
van 33 1/3% werd opgegeven, hebben al
belangrijke restituties plaats gehad; er
waren bedragen van honderden en zelfs
duizenden guldens bij.

Bezwaarschriften tegen de opgelegde
aanslagen over 1969 tot en met 1972
kunnen zonder meer alsnog worden inge-
diend. Voor elk belastingjaar moet een
afzonderlijk bezwaarschrift worden inge-
diend. Bejaarden die dit lastig vinden, doen
er goed aan een belastingkonsulent in de
arm te nemen. De door hem in rekening
gebrachte kosten brengen hun 'rente' ruim-
schoots op in de vorm van restitutie.

Men late zich niet wijsmaken, dat het
arrest van 1970 is achterhaald. In het
supplement 111 op de Wet Inkomsten-
belasting, gedateerd september 1972 komt
de zinsnede voor 'dat dit standpunt inhoudt,
dat het arrest van de Hoge Raad van
24 juni 1970 nr. 16371 nog als richtsnoer
kan worden genomen'. Het is en blijft dus
van kracht. De inspektie, die de 33 1/3%
als buitengewone lasten aanvaardt, betoont
geen onverplichte welwillendheid, maar
houdt zich alleen aan de beslissing van
de Hoge Raad.

Wij hebben het al gezegd: niet alle
bewoners van bejaardenoorden en zelfs niet
alle belastingkonsulenten zijn van deze
voor de bewoners gunstige mogelijkheden
op de hoogte. Vermoedelijk is het arrest
ook niet bekend aan alle besturen en ad-
ministraties. Wij willen daarom graag de
aandacht vestigen op deze ons van deskun-
dige zijde verstrekte gegevens. Geef ze
door aan allen die er belang bij kunnen
hebben, zij zullen er u dankbaar voor zijn,
aldus het blad 'De bejaarden'.

Adverteren via een wasrol .

is te kostbaar en ta Ingewikkeld. Wie

van uw klanten Is trouwens nog In

het bezit van zo'n fraai en antiek

geluidsapparaat? Nee, u kunt beter

via ons blad, dat 2 maal In de week

verschijnt, uw artikelen en bijzondere

aanbiedingen onder de aandacht van

het publiek brengen. Dat Is voor-

deliger en u bereikt meer mensen.

Neem de telefoon van de haak en

draal nr. 2135 van de Zandvoortse

Koerant. Wij noteren uw annonce

voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

popgroep super sister
overmorgen
in gebouw de krocht

Zondagmiddag begint om half drie in
gebouw 'De Krocht' een optreden van de
haagse avantgarde-popgroep 'Super Sister'.
Deze band bestaat uit vier leden, te weten:
Robert-Jan Stips (orgel en zang), Ron
van Edi (basgitaar), Herman van Boeijen
(drums)' en Charley Mariano (alt-, tenor-,
sopraan- en baritonsax, diverse fluiten,
hobo en basklarinet) en mag zonder enige
twijfel tot de beste nederlandse groepen '
gerekend worden.

Alle komposities die door de groep
worden gespeeld zijn door de leden zelf
geschreven. Zo ook het huidige repertoire
van de superzusters: 'Islander'. Het is een
muzikale vertolking van het gelijknamige
boek van Louis Couperus en behandelt de
heldenmythe Alexander de Grote.
Alexanders reis door India wordt vertolkt
door Charley Mariano, die zelf in dat land
een studie heeft gemaakt van de 'Na-
thasuaram', een soort Indiase hobo. Hij
is nu de enige niet-indiase musikus, die dit
instrument kan bespelen. Behalve naar
India heeft deze rnulti-instrumentalist ook
reizen naar Malesië, waarheen hij in op-
dracht van het amerikaanse ministerie van
kuituur was uitgezonden om het nationale
radio-orkest op te leiden, en de Verenigde
Staten, waar hij vijf jaar als leraar aan het
Berklee College om Music verbonden is •
geweest, gemaakt. Sinds augustus van het
vorige jaar speelt hij in Super Sister, als
plaatsvervanger van de vertrokken fluitist
Sacha van Geest. Tegelijkertijd werd toen
drummer Marco Vrolijk vervangen door
Herman van Boeijen, die al vanaf zijn
vijftiende jaar in diverse bekende neder-
landse popgroepen zoals de Tee-Set en
Panda heeft gespeeld.

Door de gewijzigde bezetting van de
band heeft de groep een belangrijke ver-
andering ondergaan. Dank zij het vergrote
skala van instrumenten en de impuls, die de
nieuwe leden hebben gegeven is de
muzikale basis verbreed en is een nieuwe
benadering van Super Sister's muziek
mogelijk geworden.

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2336

Aanstaande zondagmiddag kunt u de
groep komen bekijken en beluisteren, vlak
voordat zij op weg gaan naar Engeland
voor een tournee die enkele maanden zal
duren en gevolgd zal worden door een
rondreis door Frankrijk.

open brief aan
wethouder van
publieke werken
Geachte Heer Janssens,

Namens de 100 verontruste bewoners
van de Kostverlorenstraat en Zeestraat
willen wij U dankzeggen voor de duidelijke
uiteenzetting tijdens en na de rondleiding
langs het omstreden bomenbestand.

Wij hebben begrepen dat U Uw besluit
niet wilt veranderen om in het voorjaar de
oude bomen, vanaf de Haltestraat tot
perceel 26 in de Kostverlorenstraat, te
rooien en te vervangen door jonge bomen.
Wij kunnen dit enigszins billijken aangezien
de door ons geraadpleegde deskundige
van Staatsbosbeheer ons mededeelde dat
deze bomen in een niet zo beste konditie
verkeren.

Dezelfde deskundige begrijpt echter
niet waarom U van plan bent in de toekomst
alle oude bomen .waaronder vele prachtige
eksemplaren, te rooien en waarom U
daarmee zo'n haast heeft?

Uit een opinie-peiling in de Kost- '
verlorenstraat is gebleken dat vanaf hoek
Van Lennepweg tot aan de Zandvoortselaan
prakties alle bewoners van mening zijn
dat de oude bomen behouden dienen te
blijven, terwijl vele andere bewoners van
de Kostverloren- en Zeestraat dezelfde
mening zijn toegedaan.

Moeten onze bomen nu persé weg,
als we er allemaal tevreden mee zijn en
U met Uw plannen geen mens plezier doet!

Ten bewijze overhandigen wij U een
lijst met handtekeningen met het verzoek
de oude bomen te blijven verzorgen en
te sparen.

Als U desondanks Uw plannen door
zou zetten is inspraak, nu in Zandvoort
een farce.

Hoogachtend,
G. W. A. Keislair.

eanduoürhse hoeranh



Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Prettige werksfeer, afwisselend werk, jonge
kollega's, goed salaris e.d. zijn eigenlijk verve-
lende clichè-uitdrukkingen geworden, toch zul-
len ze in de praktijk werkelijkheid zijn voor een

PITTIG MEISJE
dat zelfstandig kan werken, typen kan en liefst
al wat kantoorervaring heeft.
Óók als je alleen akkuraat en snel kunt typen,
kun je toch het juiste meisje zijn. Wij leiden
je dan wel op voor het afwisselende werk.

Wij hebben het erg druk met de advertentie-
administratie van onze tijdschriften.

Ben je geïnteresseerd, bel 02507—4745* en
vraag naar toestel 4.

EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ
VAN PERIODIEKEN EN NIEUWSBLADEN

BUREAU VAN VLIET B.V.,
Burg. Van Fenemaplein 19 • Zandvoort

BLOEMENMAGAZIJN

heeft voor u de mooiste BLOEMEN EN PLANTEN!

Loop u even binnen, Grote Krocht 24, tel. 2301.

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN B.V.

VRAAGT VOOR HAAR FILIAAL IN ZANDVOORT

een jonge enthousiaste
assistent-bedrijfsleider
de man die wij zoeken heeft

• een ruime ervaring op de verschillende afde-
lingen van een supermarkt, vooral op de
A.G.F.-afd.

• goede kontaktuele eigenschappen
• leidinggevende kwaliteiten
• belangstelling voor een verdere carrière.

Wij bieden:
• veelzijdige baan in een gezellige, drukke super-

markt
• na verloop van tijd goede promotiekansen
• interessante secundaire arbeidsvoorwaarden.

Schrijf aan: Dirk van den Broek Supermarkten B.V.
Postbus 9619
AMSTERDAM-OSDORP
T.a.v. dhr. P. J. K. Hijstek

TOL"STOMERIJ

Tolweg 18

Nu ook 4 kilo kleding gereinigd

v.a. ƒ 9,-

Haast voor u geen persen meer.

BOEKBINDERIJ ALBLAS
Kochstraat 4, tel. 4124

wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig 1974

DE VIJF VAN DE KAPKLUS
Kattouw - Paap - Keur • Luykx - Schutte

wensen hun medewerkers aan de bouw,
en iedereen die hun begunstigd
een oprecht gelukkig 1974

Bloemenmagazijn

Firma Schniedewind
heeft in september geen
vakantie genomen. Daar-
om zijn we nu van 7 TOT
20 JANUARI gesloten.

Daarna zijn we weer
geheel tot uw dienst.

FIRMA SCHNIEDEWIND • TEL. 4320

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

STOMERIJ

Tolweg 18

TOL

Dekens - gordijnen - tafelkleden

gereinigd, per kilo ƒ 12, —

Za&dvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • OREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 6351

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR

ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

Doe nu uw voordeel bij

SPORTSHOP

LEO STEEGMAN
Kinderpullovers _„ NU 15,-

Pantalons, ds. hr., div. kleuren NU 30,-

Lee pantalons Rib 2 voor 30,-

Lee jack ds. en hr NU 15,-

Kinderparka's NU 30,-

Slaapzakken NU 35,-

Rugzakken v.a. 40.'

En nog vele andere artikelen zijn

nu voordeliger.

Haltestraat 35 Telefoon 5986

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
f 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

f 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinden
Meertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

Brommer te koop, Sparta,
in prima staat. Hermans,
Thorbeckestraat 17 achter,
Zandvoort.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Dierenspeciaalzaak
Wezenbeek

vraagt met spoed
WINKELMEISJE

Inlichtingen tot 6 uur tel.
5734, na 6 uur tel. 4310.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Voor uw familie- en handels-
drukwerk reeds 45 jaar
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat 2,
Telefoon 02507—2507

Austin Seven te koop, kleur
donker groen, bouwjaar '65,
prijs nader overeen te ko-
men. W. v. Keulen, Burgm.
v. Alphenstraat 11 ben.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE'
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Te huur grote bedr.rulmte
en erf, Achterweg, ƒ 250,—
p. mnd. Inl. tel. 4121.

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doe het zelf afdaling
Verf - Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Telefoon 2206.

ALLE VERZEKERINGEN

A. M. Folkers-Struvè
Thorbeckestr. 17 - Tel. 3283
Uw bromfietsplaatje + ver-
zekeringsbewijs voor 1974

liggen voor u klaar.

Butagaskachel met fles te
koop. Brederodestraat 74.

Beleggingshuizen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.

NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Woningruil. Aangeb. woning
in centrum Zandvoort, bev.
huiskamer, 3 si.kamers, keu-
ken, w.c., douche. Gevr.
groter huis in Zandvoort.
Br. no. 100, Zandv. Krt.

Te koop aangeb. comtoise,
vouwslinger met houten wal-
sen. Tel. 5402.

Gasfornuis met oven incl.
toebehoren te koop, f 75,
twee persoons spiraal, ƒ 25.
Fr. Zwaanstr. 42. Tel. 4913.

fietseiiéeeft u
de natuur

terne*.
Wég lawaai, weg drukte l Zoek rust,

stilte, gezonde lucht... geniet van
't voorjaar.,.op de fiets'

C, ;,-"V.--ar ?jrfr

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen 26 dec. (2e Kerstdag):

HFC 4—Zandvoortm. 4 O—O
Zandvoortm. 6—DSS 6 O—7
Zandvoortm. 9—VSV 9 3—4
Zandvoortm. 10—DEM 13 6—1

A-junioren:
HFC 4—Zandvoortm. 2 2—2

Uitslagen zaterdag 29 december:
SVJ—Zandvoortm. O—1
Kenn.land 9—Zandvoortm. 5 1—1

A-junioren:
J. Hercules 1—Zandvoortm. 1 3—3

B-junioren:
Zandvoortm. 3—TZB 2 3—1
Hoofddorp 4—Zandvoortm. 4 1—5

C-junioren:
Stormvogels 1—Zandvoortm. 1 O—O
RCH 2—Zandvoortm. 2 5—1
Zandvoortm. 3-Bl'daal 3 1—7
Zandvoortm. 4—TYBB 4 O—6

Uitslagen zondag 30 december:

Hoofddorp 4—Zandvoortm. 4 1—2
Zandvoortm. 8—Hillegom 8 1—1
DSS 8—Zandvoorrm. 9 1—4

A-junoren:
Zandvoortm. 2—Velsen 4 6—2

Programma zaterdag 5 januari:
1 Zandvoortm. —DEM 14.45 u.

17 DSOV 1-Zandvoortm. 2 12 u.
26 Zandvoortm. 3—Tw. Jeugd 14.45 u.
35 Zandvoortm. 4—Geel Wit 1 14.45 u.
58 Zandvoortm. 5—SCW 5 12 u.

A-junioren:
70 ODIN 1-Zandvoortm. 1 12 u.

B-junioren:
79 Zandvoortm. 1—ADO'20 1 12.30 u.

110 Bl'daal 2—Zandvoortm. 2 14 u.
137 Haarlem 3—Zandvoortm. 3 14 u.
146 Zandvoortm. 4-TYBB 4 12.30 u.

s t e n c ï l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

C-junioren:
160 Zandvoortm. 1—ADO'20 1 14 u.
193 Zandvoortm. 2-RCH 2 14 u.
197 TYBB 3-Zandvoortm. 3 15.15 u.
211 DCO 4—Zandvoortm. 4 15.15 u.

A-pupillen:
331 Zandvoortm. 1—Velsen 1 11.15 u.
370 Zandvoortm. 3—Bl'daal 3 11.15 u.
377 Bl'daal 4—Zandvoortm. 4 11 u.
385 Zandvoortm. 5—Haarlem 5 10 u.
390 Hoofddorp 5—Zandvoortm. 6 11 u.

B-pupillen:
403 Haarlem 1—Zandvoortm. 1 10 u.
416 Zandvoortm. 2—HBC 2 lOu.
428 Zandvoortm. 3—Hoofddorp 3 11 u.
433 Schoten 3—Zandvoortm. 4 12 u.
441 Zandvoortm. 7—DCO 6 10 u.

Programma zondag 6 januari:
Vitesse '22 1—Zandvoortm. 1 14 u.
RCH 2—Zandvoortm. 2 12.30 u.
Zandvoortm. 3—Kon. HFC 2 12.30 u.

37 KIC 3—Zandvoortm. 4 12 u.
42 Kennemers 4—Zandvoortm. 5 12 u.
71 Zandvoortm. 6—DEM 7 12 u.

124 Zandvoortm. 8—Haarlem 8 12 u.
133 EHS 8—Zandvoortm. 9 12 u.
194 Zandvoortm. 10-DCO 12 9.45 u.

A-junioren:
204 OG 1—Zandvoortm. 1 9.45 u.
235 Halfweg 2—Zandvoortm. 2 14.30 u.

Dames:
264 Zandvoortm. 1—RCH 1 9.45 u.

Sommige mensen ruiken

een brand ...

FOTO/FILM

VARIA
Foto en
ft'mt'ps
voor u getekend
door CORK

Er worden per jaar honderden dlafllma
naar ontwikkelcentrales gezonden

' zonder adres
van de afzender.
Zorg, dat op uw
diazending wel
de naam en het
adres van de
afzender staat.

Afstand Instellen? Moet vooral
op de korte afstanden zo precies

mogelijk gebeuren.

WlltueenfllmCsQer
een geschenk

geven? Geef hem of haar dan een
foto/film kadobon. Kan hll alle
kanten mee op.

Maar lang niet iedereen is in het

bezit van een reukorgaan dat zo ge-

voelig is dat hij de penetrante geur

van een vuurhaard opsnuift.

De meeste mensen zijn daarom aan-
gewezen op een plaatselijk blad

waarin het nieuws over een brand en
tal van andere gebeurtenissen te

lezen staat.

Bent u nog geen abonné?

Bel 2135 en u krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags in de bus.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ

HUIZE ELHORST
BLIJFT BEWEREN . . .

Thuis dineren
is toch veel intiemer

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis
uit bent!

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie.

Koude buffetten vanaf 12 personen.

Verzorging van recepties, enz.

NIETS IS ONS TE VEEL!!

Belt u ons eens 023—326244 of komt u praten
op ZIJLWEG 31, HAARLEM.



DONKERE DAGEN ? DONKERE ETALAGES ?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische Inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIPSSANDALEN

en originele ZWEEDSE MUILEN.
ZATERDAQSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

STOMERIJ „DE TOL'

Tolweg 18

TOT 31 JANUARI

3 BRENGEN, 2 BETALEN.

Vergelijk de prijzen.

DUYN-
W1CK
ZAND-
WORT

Hilversum, 's-Craïelandseweg 91

Praktisch in de duinen
nonen, met de zee om de
hoek en de bossen vlakbij.
Overholland bv bouwt zo'n
unieke combinatie aan de
Jan van Galenslraat in
Zandvoort, direct bij de
Boulevard Barnard.
78 twee- en driekamerflats.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen vanaf f 5&-500,-.
Vraag inlichtingen bij uw
makelaar of bij de directie»
makelaar:

H. W. Coster
Makelaar in onroerende
goederen
Burg. Engelncrtestr. 11,
Zandvoort
Tel. 02507-553Ï/6114

EELTINK'S speelgoed en geschenken

Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

SUPER SISTER
Zondagmiddag 6 jan. a.s. In gebouw De Krocht.

Aanvang 14.30 uur.
Toegang f 3,50 in de voorverkoop, ƒ 4,— a.d. zaal.

TE KORT?
OP DE BON?

Welnee, bij ons volop
tulpen, narcissen en
crocussen. Alles wat het
voorjaar te bieden heeft.

Bloemenhuis

tlv. a. i fiey
J. BLUYS

Haltestraat 65, Zandvoort. Tel. 2060.

TD ZANDVOORT
VOOR AL UW ANTENNE-INSTALLATIES ALSMEDE DE REPARATIE

Tel. 375Z
ELK UUR VAN ELKE DAG

van uw KTV
van uw TV
van uw Radio

van uw Pick-Up

van uw Bandrecorder

van uw Wasmachine

van uw Centrifuge
van uw electrische installatie

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VUEGREIZEN\ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

Adverteert in de Zandvoortse Courant

UIEIIIIfl LEKKERE OUDHOLLANDSE

NltUW! PANNEKOEKEN SS»
daar hoef t u ze zelf niet meer voor te
bakken: vreselijk lekkeren ...
KANT EN KLAAR (binnen 8 min.
warm op tafel!)

3VOOR1-

GEPLASTIFICEERD

TAFELKLEED
v;- nét écht linnen! Fraai gedeco-

reerd -diverse kleuren!
Import uit Italië.,

GÉÉN
.-5ï95"MAAR

KATOENEN (bedrukt)
of HELANCA
(jacquard geweven)

DAMESSLIPS

CASTROL
MOTOR-
OLIE
20/W/50

J2 | ververs nu zelf
uw motorolie!
Dat is snel verdiend.

CALIFORNIA zi|yer_
zakjes
géén
jSffmaar

kippe-; groente-; tomaten-;
ossestaart-jchampignon-;
tom./groente-of kerrysoep <

v*ML.irwnivm

SOEPEN
COLGATE

TANDPASTA
met Gardol

GROTE TUBE 1A&\

(PALMflllVETDILETZEEP vooreen soepele
zachte huid! I stukken l

145-
voor

EDELKLUIT

MARGARINE
pakje 250 gram
voor bakken en braden!

V. HOUTEN GEVULDE

REPEN
advokaat.cherry
vanille, café',
assorti.
framboise

voor
...enwaarémpel nóg

t

VELUCO„EXTRA"

APPELMOES
LITERBLIK
was.89- nu:

MUM (5types)

DEODOH
in handige spuitbus

MUM (5types) ^m g*m*

DEODORANT 125

HERO AARDBEIEN-

CONFITURE
NORMAAL l̂ T

nu:

ROYAL

amontillado'
of creamSHERRY

met orig Spaans garantiezegel!

nu:

was69nü J| BLIKKEN
VOOR

k,ppe-groente-,tomaten-;
ossestaarhchampignon-;
of tom./groentesoep

, (dat is nog geen
63ct.p.biik),

TOILET-PORE
toiletspray voor 'n fris
ruikend klein kamertje
GROTE BUS

met GLYCOL
extra geur-
bestrijdend !

toilet

POCKET
detectives, romans, enz.
Nü extra goedkoop!

zoek
uit: VOOR

CHAPPI HAPKLARE

BROKKEN
voor uw trouwe "vriend"!
HALFLITERBLIK

VAN

AJAX
SCHUUR-
POEDER
geenJ64"49Tnaar

je kunt het beter bij geldig van
2 tm. 8 januari

halen!
AMSTERDAMiMercatorpleln<I9/JanvGnlenstraat79-8S/BildertlijkKade 41-53/2* Nassaustraal26-30/Lijnbaansgracht 31-32

Tussen meer V (winkelcentrum Osdorp J / Delflandplein 188-194/ Burg.de Vlugllaan133/Joh.Huizingalaan 180-188
ZANDVOORT,Ketkstraat19/ZWANENBURG,Denncn'3an19a/HOOFDDORP,Kruisweg640/GrafterrrieerstraatZ8(MOBYDICKMUUIMARKT)
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super sister ondervond geen hinder
van energiekrisis

regen van prijzen
voor winnaars kerstetalagewedstrijd

Het gebouw "De Krocht" dendert
zondagmiddag twee uur lang van de muziek
van de haagse popgroep "Super Sister".
Ruim driehonderd mensen zitten in de
grote zaal opgepropt om het optreden van
deze band bij te wonen.

Als we de zaal binnenstappen vraagt
de organist, Robert-Jan Stips, of iedereen
met zijn stoel op wil schuiven, zodat er
nog meer mensen bij kunnen. "Dat kennen
jullie wel van het strand", zegt hij als dat
met een daverend lawaai gebeurt. Nadat
hij het publiek met de opmerking "Duitsers
die kuilen willen graven kunnen dat achter
in de zaal doen" aan het lachen heeft
gebracht, begint het optreden. Tot onze
grote verbazing speelt de groep zonder
fluitist Charley Mariano, maar met gitarist
John Schuursma. Dat dit ingrijpende
gevolgen heeft voor de muziek van Super
Sister kunnen we in de komende twee uur
beluisteren. In de nieuwe Super Sister
wordt hoofdzakelijk geïmproviseerd, zowel
op van te voren vaststaande, als op tijdens
het spelen ontstaande thema's, waardoor
de groepsleden meer mogelijkheden worden
geboden een eigen inbreng te leveren. Tot
voor kort zette Super Sister zichzelf
gevangen door het naleven van regels, die
geen ruimte overlieten voor muzikale
vrijheden en improvisaties. Hierdoor kwam
de muziek over als een kil, steriel geheel.
Door deze nieuwe opzet heeft de sound
van de groep karakter gekregen. Tijdens
minutenlange solo's geven de musici zich
volledig, waarbij vooral de drummer,
Herman van Boeijen, uitblinkt door zeer
intensief spel. Het repertoire bestaat voor-
namelijk uit enkele zeer lange stukken van
de elpees "Pudding and Gisteren" en
"Iskander". Als om vijf uur de groep het
sein tot vertrekken geeft, staat de hele zaal
als één man op en roept "We want more",
waarop de muzikanten terugkomen om een
toegift van een kwartier te spelen. Hierna
lopen we vlug het podium op. "Kunnen
wij misschien een vraaggesprek'je met jullie
afnemen?" Dat kan. We lopen achter ze
aan een trapje af en komen in een soort
kantine. Het interview kan beginnen.
Robert-Jan Stips doet het woord. Super
Sister heeft nogal wat wisselingen onder-
gaan. Waarom zijn een paar maanden
geleden de drummer, Marco Vrolijk, en
de fluitist, Sacha van Geest, er uit gegaan?
"We kenden elkaar alle vier al heel lang
en langzaamaan zijn we uit elkaar gegroeid.
Het enige wat ons bij elkaar hield was de
muziek. Toen Marco en Sacha andere
ideeën kregen op muzikaal terrein, was
ook die binding verdwenen. De naam
Super Sister hebben wij behouden, omdat
wij het leeuwendeel der komposities
leverden." Waarom schreven jullie de
muziek niet gezamenlijk? "Dat stond niet
van te voren vast, maar dat is zo gekomen
doordat Ron van Eek, de bassist, en ik
de enigen waren die met ideeën kwamen.
De fluitist Charley Mariano heeft enkele
maanden in jullie groep gespeeld. Waarom
is hij er zo snel weer uitgegaan? "Charley
vond het fijn met ons te spelen, maar hij
wilde weer wat anders gaan doen. Hij
wil nooit ergens langer dan een paar
maanden spelen, daar is hij veel te
ongedurig voor. Nu woont hij weer in de
Verenigde Staten." Hoe Is de nieuwe
slagwerker, Herman van Boeijen, in de
groep gekomen? "We hebben Herman
opgebeld en hem gevraagd in onze band
te komen. Hij wilde dat wel en omdat hij
toen niet in een andere groep speelde, was
de samenwerking een feit." Hoe lang speelt
de nieuwe gitarist al bij jullie? "Pas een
paar weken. Deze periode met 'n gitarist
is overigens zuiver als overgangsfase

bedoeld, aangezien onze muziek voor
blaasinstrumenten is geschreven. Vandaar
dat we naarstig op zoek zijn naar een
fluitist." Naar wat voor muziek luister je
meestal? "Dat ligt helemaal aan mijn
stemming en de resultaten die ik ermee wil
bereiken. De ene keer zet ik een plaat
op van Stevie Wonder, de andere keer een
klassieke plaat." Is jullie muziek beïnvloed?
"Ja, door alkohol en seks en ... nee,
zonder gekheid, onze muziek is uiteraard
beïnvloed, zoals trouwens alle muziek."
Wat is het doel van jullie muziek? De
bedoeling is domweg het publiek en onszelf
een fijne tijd te bezorgen." Ongeveer een
jaar geleden hebben jullie Pudding and
Gisteren geschreven, een stuk voor ballet.
Later heben jullie het ook gespeeld toen
het door een balletgroep werd opgevoerd.
Hoe hebben jullie dat ervaren? "We hebben
samen met het ballet tien voorstellingen
gedaan en dat was erg leuk. We zijn er
niet mee doorgegaan omdat de balletgroep
uit elkaar viel, maar we willen in de
toekomst wel weer eens zoiets gaan doen.
Overigens willen we überhaupt meer met
onze muziek gaan eksperimenteren." Een
tijd geleden zijn jullie met een autobusje
tegen een boom aangereden, is dat niet zo?
"Ja, vragen kunnen aan die boom gesteld
worden." Hebben jullie naast muziek ook
andere interesses? "Nou, Ron van Eek
houdt veel van architektuur en ikzelf van
elektrotechniek en fotografie, maar muziek
is voor ons allemaal wel het belangrijkste.

Herman v. Boeijen tijdens een van
zijn fascinerende drumsolo's

foto Frans Groenheide

Gelukkig zijn we nét geen muziekfanaten."
Wat vinden jullie van de energiekrisis?
"Energiekrisis, ja, die schijnt er te zijn."
Ondervinden jullie daar ook hinder van?
Nou, kijk, onze auto is tweemaal in beslag
genomen." Wat voor kranten lezen jullie?
"Ik lees de Telegraaf, omdat die krant
's ochtends altijd voor m'n neus ligt. Maar
ik ben er niet op geabonneerd, hoor"",
zegt Robert-Jan Stips met nadruk. Ron
van Eek blijkt de Haagsche Courant te
lezen en Herman van Boeijen leest helemaal
geen kranten. "Alleen lees ik af en toe
een boek over psychologie of parapsycho-
logie." Nadat hij dit gezegd heeft, kijkt
hij op het blaadje waarop wij ijverig
notities maken en zegt: "Streep dat laatste
maar door, dat heeft toch geen enkel
belang." We strepen het door, maar later
zetten we het toch weer in ons verslag
Het interview is hiermee tot een einde
gekomen. We bedanken de superzusters en
gaan naar huis om een verslag te schrijven.

Overigens heeft deze middag ons
weer één ding geleerd, namelijk dat er een
enorme behoefte blijkt te bestaan aan
dergelijke evenementen. Wij hopen dan
ook dat In de toekomst aan deze behoefte
voldaan zal worden.

Ron & Herman

In café-restaurant 'De Kousepael'
werden vorige week hoofdprijzen, prijzen
en eervolle vermeldingen kwistig rond-
gestrooid onder de deelnemers aan de
kerstetalagewedstrijd '73.

Door een jury, bestaande uit de heren
Pas (voorzitter), Dikker, Eijlders en
Methorst en de dames Petrovltch en Roozen
werden achtereenvolgens drie hoofdprijzen,
zeven prijzen, een wisselbeker, een ekstra
prijs en elf eervolle vermeldingen toegekend
aan de winkeliers met de mooiste kerst-
presentatie achter hun winkelpui.

Het was de jury dit jaar overigens niet
meegevallen. Waarschijnlijk tengevolge
van de energieperikelen hadden de meeste
winkeliers tot het laatste moment gewacht
hun etalageruimten in de kerstsfeer te
brengen. Dit had de taak van de jury
ekstra bemoeilijkt, verklaarde de heer Pas
aan het begin van de bijeenkomst in de
mudvolle Kousepael. Er moest zelfs over-
gewerkt worden om met elkaar tot
overeenstemming te geraken over de beste
resultaten. Na veel wikken en wegen en
passen en meten was men tot de volgende
uitslagen gekomen:

De 1e prijs, een volledig verzorgde
acht-daagse reis naar Mallorca voor twee
personen, ging naar slagerij C. v. Eldik aan
de Haltestraat. De tweede prijs, een
vijf-daagse kompleet verzorgde trip voor
twee personen naar Benidorm, was voor
het echtpaar Reueter van 'Modern Art' aan
de Thorbeckestraat. De fam. Loos van
boemenmagazijn 'Erica' aan de Grote
Krocht ontving de derde prijs, een week-
eindbezoek voor twee personen aan
Gothenburg. De firma v. Eldik ontving
bovendien de wisselbeker.

Fruitmanden, bonbons, flessen wijn,
etc. waren beschikbaar voor de winnaars
van de vierde t.e.m. de tiende prijs, t.w.:
4. Lady Shop Bentveld, Zandv.laan; 5-.
Kinderboetiek "Turn Turn", Haltestraat; 6.
Parfumerie Hildering, Kerkstraat; 7. Wijn-
handel Huijsstee, Zandv.laan Bentveld;
8. Sporthuis Steegman, Haltestraat; 9.
Parfumerie Van Dam, Haltestr.; 10. Vis-
restaurant B. Roozen, Haltestraat.

Een ekstra prijs in de horeka sektor
ging naar de fam. P. Keur voor de
kerstversiering in de juttersbar van het
karavankamp 'De Zeereep'. Eervolle
vermeldingen waren er voor: Wijnhandel en
kristalverkoop-afdeling van de firma Schaap,
Haltestraat; Sigarenmagazijn Lissenberg,
Haltestraat; Bakkerij Seijsener, Haltestraat;
Modehuis Halte '40, Haltestraat; Bakkerij
van der Werff, Gasthuisplein; Wijnhandel

Diekman in de Kerkstraat; Wijnhandel
van Deursen, Kerkstraat; Boetiek "In Out",
Kerkstraat; Modehuis Jacky, Grote Krocht;
Schildersbedrijf P, Dannenburg, Stations-
straat en Modehuis Cortina, Kerkplein.

Tenslotte viel ook de jury in de prijzen.
Voorzitter H. Oonk van de Federatie
Handelsvereniging-Hanze overhandigde aan
ieder jurylid afzonderlijk een attentie 'voor
de vele uren die zij hadden besteed aan
de beoordeling van de etalages'. Op zijn
voorstel kreeg de jury het mandaat van
de aanwezige winkeliers de resultaten van
de kerstetalagewedstrijd '74 eveneens
onder de loep te nemen.

Want wat er dit jaar ook moge
wankele, de kerstkompetitie voor de zand-
voortse neringdoenden staat onwrikbaar
vast.

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (m tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploitatie-
kosten in dit jaar, en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
in 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Nederl. Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomische
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE f 1,50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande 1 jan. 1974, f 15,— per jaar
en ƒ 8,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit ƒ 20,— per
jaar).

Wij zijn er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

De administratie van de
Zandvoortse Koerant.

Zandvoort, december 1973.

Doe het eens ,
Ga eens

naar

afon de c~ïïlode.

s .1 t>e cue
Kostverlorenstraat 41
Telefoon 20 18

Halve prijzen — Halve prijzen

Pantalons ƒ 35,—
Japonnen ook mt 46 ƒ 75,—
Jumpers ƒ 18,75

nieuws kort
en klein

Nu een begin is gemaakt met de
likwidatie van het in gebouw Raadhuisplein
4 gevestigde bureau huisvesting is aan de
afdeling algemene zaken van de gemeente
een bureau volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening toegevoegd.

Voor het publiek betekent dit dat het
zich voortaan voor huisvestingsaangelegen-
heden en zaken met betrekking tot de
sanering van de noordbuurt tot laatstge-
noemd bureau dient te wenden. Het bureau
is ondergebracht in het raadhuis in de
ruimte waar tot dusver de afdeling financiën
en belastingzaken zetelde.

Het is in feite een soort woningruil,
want de afd. financiën en belastingen
verhuist in het kader van de reorganisatie
van het financiële apparaat van de gemeente
naar Raadhuisplein 4. Het in dit gebouw
gevestigde kantoor van de gemeente-
ontvanger zal worden samengevoegd met
de afd. financiën en belastingen. De funktie
van gemeenteontvanger verdwijnt en daar

komt een komptabele voor in de plaats.
Bij de afdeling zal de kas van de gemeente
worden ondergebracht in de ruimte van
het vroegere bureau huisvesting.

"Dit jaar zullen de verkiezingen voor
provinciale staten en de gemeenteraden
worden gehouden. De statenverkiezingen
vinden plaats op woensdag 27 maart en
op woensdag 29 mei gaan de stemlokalen
open voor het samenstellen van een nieuwe
gemeenteraad. De dag voor de kandidaat-
stelling voor de staten is vastgesteld op
dinsdag 12 februari en die voor de
gemeenteraad op dinsdag 16 april.

De eerste openbare vergadering van
de zandvoortse volksvertegenwoordiging in
het nieuwe jaar valt op dinsdag 29 januari
a.s. Aan het begin van de bijeenkomst
zal burgemeester Nawijn de gebruikelijke
nieuwjaarsrede houden.

Voor wie het nog niet wist, sinds
enkele weken kan in het vijverpark in
Zandvoort-noord gebruik worden gemaakt
van een z.g.n. trimbaan om de lichamelijke
konditie op peil te houden. De trimbaan
heeft een lengte van plm. 1 km en telt 16
trimstations waar men door middel van
enkele houten trimtoestellen en vrije
oefeningen de spieren wat los kan maken.
Bij de trimpleisterplaatsen staat aangegeven
op welke wijze de oefdeningen moeten
worden uitgevoerd. Stari en finish bevinden

zich aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg
tegenover de Beatrixschool. Aan het begin
van de trimbaan krijgt men het advies
eerst een medikus te raadplegen, alvorens
een rondje te gaan trimmen.

Grof huisvuil wordt door de miljeu-
dienst van publieke werken opgehaald op
woensdag 6 februari a.s. Opgaven voor
het transport melden bij de dienst van
pw, Raadhuisplein 4, telefoon 4181, vragen
naar toestel 139. Het publiek wordt
verzocht het grofvuil 's morgens vóór
half acht bij de weg te plaatsen.

Op vrijdag 18 januari geeft de
toneelgroep Matthias uit Warmond een
voorstelling van Our Town (ons stadje)
van de amerikaanse auteur Thorton Wilder.
Bij Wilders informatie over het wel en wee
van de burgers van een kleine amerikaanse
stad wordt gebruik gemaakt van de meest
sobere en elementaire attributen. Rond
een stoel en een tafel spelen zich grote en
kleine gebeurtenissen af die het leven van
de mensen in Our Town beïnvloeden en
bepalen. De regie van Wilders human
comedy is in handen van Han Rooth.

De uitvoering begint om 20.00 uur.
Er is een pauze tussen het tweede en
derde bedrijf.

Tijdens de afgelopen vrijdag in het
gemeenschapshuis gehouden algemene
ledenvergadering van de afd. Zandvoort

van de pvda — welke een besloten karakter
droeg — werden de navolgende bestuurs-
kandidaten gekozen: mej. M. Kuyken en de
heren J. Heemskerk, B. Wouters,
W. v. d. Heijden, J. Kerkman, F. Fontijn,
A. K. Paap en R. Segaar. Tijdens de'
bijeenkomst kon men het niet eens worden
over een opvolger voor de aftredende
voorzitter H. de Jong. Hierover zal worden
beslist op de eerstvolgende vergadering
van de partij.

Door het vertrek van de bejaarden uit
het gemeentelijk verzorgingstehuis aan
de Swaluëstraat zijn de plannen voor de
vestiging van een oudheidskamer in het
gebouw een stapje dichter bij verwezen-
lijking gekomen. Het Genootschap Oud-
Zandvoort, dat de inrichting van de kamer
zal verzorgen, heeft het gemeentebestuur
inmiddels plannen voorgelegd voor de
verbouwing van het pand aan de
Swaluêstraat.

De afdeling Zandvoort van de Ned.
Vereniging v. Huisvrouwen organiseert
morgen, woensdag 9 januari, een wandel-
tocht in de omgeving van de gemeente.
Punt van vertrek het NS-station: tijdstip
9.15 uur. Een dag later vindt een ekskursie
plaats naar de zetel van het mammoet
winkelkonsern Albert Heijn te Zaandam.
Vertrek per bus om 9 uur vanaf het
Raadhuisplein. Kosten inkl. ƒ 13,—.

Zes funktionarissen van de zandvoortse
gemeentepolitie waren afgelopen vrijdag
een kwart eeuw aan het korps van de
badplaats verbonden, t.'.v. de heren
G. Brandse, F. M. Brockhus, P. J. v. d.
Marel, A. Meems, G. Pols en J. Popkema.
Ter gelegenheid van hun jubileum gaven
zij gezamenlijk een receptie in pension
Lammy aan de Hogeweg. Tijdens de
ontvangst, die door een groot aantal
kollega's, vrienden en bekenden werd
bezocht, mochten zij o.m. de felicitaties
van burgemeester Nawijn in ontvangst
nemen.

Een op het linkerweggedeelte van de
Burg. Engelbertsstraal rijdende engelse
wagen botste zaterdagnacht tegen twee
tegemoet komende auto's, waarbij een der
inzittenden enkele verwondingen en een
lichte hersenschudding opliep. Twee van
de drie bij de aanrijding berokken wagens
werden vrijwel geheel vernield.

In de nacht van zaterdag op zondag
hield de politie na het ingaan van het
rijverbod een 26-jarige zandvoortse
automobilist aan die niet in het bezit bleek
van de vereiste onheffing. Zijn auto werd
in beslag genomen.

ADVERTEREN DOET VERKOPEN



familieberichten familieberichten

Algemene kennisgeving
Na een voorbeeldig, geduldig en moedig gedragen lijden is op 5 januari
op de leeftijd van 48 jaar van ons heengegaan, mijn dochter, onze zuster,
schoonzuster, tante en goede vriendin

ANNA MARIA WEBER
P. M. Schendstok, exc. test.

Zandvoort, 8 januari 1974
Kleine Krocht 7
Volgens de wens van de overledene heeft de crematie heden plaatsgevonden.

god benzine

Op 4 januari overleed, na een lang-
durige ziekte, onze lieve, zorgzame
vader, schoonvader en opa

TEUNIS VAN DUIVENBODEN
weduwnaar van Engeltje Koning

in de leeftijd van 79 jaar.
Uit aller naam:
P. van Duivenboden

Zandvoort, 8 januari 1974
Koninostraat 65
De teraardebestelling heeft heden
plaats gevonden in het familiegraf op
de Algemene Begraafplaats te Zand-
voort.

waterstanden

8 jan.
9 jan.

10 jan.
1 1 jan.
12 jan.
13 jan.
14 jan.
15 jan.

H. W.
03.05
03.40
04.30
05.20
06.08
06.55
07.39
08.28

L.W.
11.02
12.01
00.19
01.09
02.00
02.33
03.16
04.04

H. W.

15.18
16.00
16.50
17.33
18.22
19.04
20.03
20.59

L.W.
23.22
- . —
12.41
13.29
14.14
15.00
15.44
16.33

eanduüorrse hüeran}1

STOMERIJ „DE TOL"

Tolweg 18

Dekens - gordijnen • tafelkleden

gereinigd, per 4 kilo ƒ 12,—

Wens ieder een

goed begin, een

gelukkig en fijn Nieuwjaar

toe.

roland weller

Heeft u een lapje stof in de kast?
Of een kledingstuk wat niet meer past?
Is het te groot of is het te klein
Geen nood uw COUPEUSE maakt het weer fijn.

Telefoon 6481

FORTUNA 99

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. SPI ER IE US • Koninginneweg 21
Zandvoort - TELEFOON 02507-5012

Voor Omroepers bellen 2135

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
f 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

f 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Halve prijzen • Halve prijzen
Doe het eens
Ga eens
naar salon de mode
"Cécile",
Kostverlorenstraat 41.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk". Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,—. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Flinke huish. hulp gevraagd.
Tijden nader overeen te ko-
men. Mevr. J. Vasterman,
Brederodestr. 41. Tel. 2864.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Dame van middelbare leef-
tijd zoekt kamer(s) met of
zonder pension. Br. onder
nr. 200 Zandv. Koerant.

Uitverkoop 1974
van 17 januari t/m 7 februari 1974
Deze belangrijke verkoopperiode voor vele detailzaken dient vooral nu
voor 100% benut te worden.
Uw huidige en toekomstige klantenkring dient U tijdig op de hoogte te
houden van Uw speciale uitverkoopaanbiedingen.
De doeltreffende methode daarvoor is gedurende de uitverkoopweken te
adverteren in de "Zandvoortse Koerant".
Duizenden lezers hebben grote interesse voor Uw aanbiedingen. U kunt
voordelig adverteren middels een advertentiekontrakt waarvan U ook na de
uitverkoop voor verdere seizoensaanbiedingen een goed gebruik kunt maken.
Vraag even per telefoon 21 35 ons kontraktformulier aan.
De tekst voor Uw advertentie zien wij spoedig tegemoet teneinde tijdig de
ruimte hiervoor te reserveren.

de administratie van de Zandvoortse Koerant

Esnduoürrsehüeranr
... is niet schaars en wordt ook niet op de zwarte markt verhandeld. U kunt er
op normale wijze aankomen door u op de koerant te abonneren voor een half
of een heel jaar tegen een betaalbaar tarief. Acht gulden voor zes maanden en
vijftien gulden voor een jaar is toch geen geld voor een blad dat u informeert over
Super Sister, de watergetijden, het bevolkingsbestand, de jongste nederlaag van
Zandvoortmeeuwen en nog veel meer . . .

B
O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: ... -... •... -.. ... %.. ;... .-... v

Straat: ... r... ;... ;... 7.. >.. :. •...

Plaats: ... -. ... -... -... -... ?.. -... ...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar / 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.

'hamsteren mag niet, zwarte handel wel!'

zandvoortm. nog steeds in de hoek
waar de slagen vallen

Wie mocht hebben gehoopt dat
Zandvoortmeeuwen na verscheidene weken
rust in de wedstrijd tegen Vitesse '22
als herboren te voorschijn zou komen en
het spel vanaf het begin tot het eind
volledig beheersen, Is bedrogen uitgekomen.

De kustbewoners konden het ook
eergisteren weer niet bolwerken en leden
een 3—1 nederlaag.

In het begin ontwikkelde de strijd zich
zeker niet ongunstig. De voorhoede van
Zandvoortmeeuwen was zeker niet minder
aktief dan de aanvalslinie van de gastheren
bij het bestoken van de wederzijdse
verdedigigingslinies. Maar in de 10e minuut
brak het weerstandsvermogen van de
achterhoede van de kustbewoners door
een fout van een der achterspelers. Engel
Koper speelde de bal volkomen onnodig
terug op keeper Henk Bos. Cees Jonker
van Vitesse was eerder bij het leer dan de
toestormende Bos en knalde de bal zonder
te aarzelen in het vrijstaande doel, 1—0.

De voorhoede van Zandvoortmeeuwen
ondernam direkt pogingen de achterstand
weg te werken. Maarten Koper, Teun
Vastenhouw en Aaldert Stobbelaar drongen
om beurten gevaarlijk diep de verdediging
van Vitesse binnen en opereerden soms
op enkele meters afstand van het doel.
Nadat schoten van Koper en Vastenhouw
het doel rakelings waren gepasseerd
scoorde Aaldert Stobbelaar tenslotte met
een machtig schot — vanuit een vrije
schop pp minstens 20 meter van de goal —
de gelijkmaker, 1—1.

Dit gebeurde in de 18e minuut, maar
negen minuten later nam Vitesse opnieuw
een voorsprong door toedoen van de
produktieve Jonker, 2—1.

In de tweede helft zakte Zandvoort-
meeuwen steeds verder weg en in de
10e minuut na de hervatting zag en greep
Jonker zijn derde kans. Ook nu weer
werd een terugspeelbal Zandvoortmeeuwen
noodlottig. Na deze achterstand begon de
wedstrijdleiding te sleutelen aan de
opstelling. Frans de Vlieger werd
vervangen door Van der Boogaert en
Poerwo door Frits Koning. De spelers-
mutatie wierp geen vruchten af. Het bleef
sukkelen en ook de naar de aanvalslinie
gedirigeerde Kees Bruin kon de stand van

||||belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning. Sophiaweo 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

;familie en^.handelsdrukwerk „

zaken niet veranderen. Zandvoortmeeuwen
bleek tot niet meer in staat dan een
machteloos spelletje voetbal. Als het elftal
zo doorgaat komt het binnenkort in
nieuws kort en klein terecht.

Na de kompetitiewedstrijden van
eergisteren ziet de situatie in de afdeling
er als volgt uit:

H.B.C.
R.C.H.
VIOS
D.W.V.
Vitesse '22
D.E.M.
Z.V.V.
Alkm. Boys
Kennemers
Stormvogels
Velsen
Beverwijk
Zandvoortm.
Schagen

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

6
6
6
5
5
3
4
3
3
2
2
3
0
0

4
3
2
4
2
5
3
4
3
4
3
1
3
3

0
1
2
1
3
2
3
3
4
4
5
6
7
7

16
15
14
14
12
11
11
10
9
8
7
7
3
3

17- 7
17- 5
18—11
16—10
18—15
12—10
7- 6

13—12
10 — 9
8—11
5- 9
7—18
8—19
1—15

achterweg Wel." 658 1, zaridvoórt

typsoos
prooi
voor g. de lange

Het begin van het nieuwe jaar Is voor
Typsoos/Lions onfortuinlijk van start
gegaan. Kees Burgert, sinds twee jaar de
coach van de zandvoortse vereniging, is
voor de rest van dit seizoen uitgeschakeld
door een maagbloeding,en Is opgenomen
In het ziekenhuis.

Zijn taak zal naar alle waarschijnlijk-
heid worden overgenomen door Hennis Blom
tot nu toe trainer van Haarlem Cardinals.
Blom wil graag weg bij de haarlemmers,
maar dezen willen hem graag behouden.

De eerste wedstrijd, die hij vanaf de
bank bij de Lions tegen Gerard de Lange
gadesloeg, zal hem geen reden tot
optimisme hebben gegeven. Gerard de
Lange draait voor een belangrijk deel
slechts-op één man, de amerikaan Mike
Rowland. Als Rowland het op zijn heupen
heeft is hij in staat om een heel team
van tegenstanders dol te draaien en
aangezien Typsoos/Lions geen enkel
verweer had tegen Mike's fabuleuze vorm
(31 punten), kwamen de zandvoorters aan
de verkeerde kant van de score te zitten.
Daarnaast was het schieten van de
leeuwen zo slecht, dat men in sommige
perioden nauwelijks aan doelpunten
toekwam.

Zelfs Freeman (18 punten) deelde in
deze malaise en wond zich voortdurend op
over de z.i. onjuiste arbitrale beslissingen.
Kollega Vic Bartolome bleek van meer nut
(20 punten), maar op beslissende
momenten liet hij het afweten.

Aanvankelijk had Typsoos een voor-
sprong, na 5 minuten 9—14, 10 minuten
14—20, maar het lukte de Lions niet uit
te lopen en met nog 5 minuten te spelen
was de stand 30—29 in het voordeel van
G. de Lange, terwijl Freeman zijn derde
pers. fout al te pakken had. De rust
ging in met een geringe 34—37 voorsprong
voor de zandvoorters.

In het begin van de tweede helft werd
het praathuis bij Lions geopend. Een
aantal techniese fouten was het
gevolg, de diemense klup vond dit
natuurlijk best en nam in de twaalfde
minuut een bijna onoverbrugbare voor-
sprong van 10 punten. Coach Dirkse van
G. de Lange haalde, na zijn vierde
persoonlijke fout Mike Rowland naar de
bank, maar liet hem snel weer opdraven
toen Typsoos de achterstand wist in to
lopen en bijna op gelijke voet 78—77
kwam. Dirkse hoefde overigens geen angst
te hebben, de scheidsrechters weigerden
Rowland zijn vijfde pers. fout te geven en
via strafworpen kon G. de Lange de
winst in huis houden 83—79.

nieuws kort
en klein

Bij een vorige week gehouden
nachtelijke verkeerskonlrole door de politie
werden in totaal 430 voertuigen aan een
inspektie onderworpen. Van tien wagens
bleek de verlichting niet in orde te zijn,
Dertien bestuurders bleken hun rijbewijs
te hebben vergeten, terwijl van één
bestuurder het rijbewijs was verlopen.

Na de 14e ronde van de winter-
kompetitie van de Zandvoortse Bridgeclub
bezet het koppel De By-Vulsma met
758.14 % de eerste plaats op de ranglijst.
Het team wordt op een haarlengte gevolgd
door het duo mevr. Brossois-Roelfsema met
757.84 %. De derde plaats is voor het
koppel Jongbloed-Notterman met 750,60 %.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
WEDSTRIJD-UITSLAGEN
Zaterdag 5 januari:

Zandvoortm.—D.E.M.
D.S.O.V. 1—Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3—Tw. Jeugd 1
Zandvoortm. 4—Geel Wit 1
Zandvoortm. 5—S.C.W. 5

A-junioren:
O.D.I.N. 1—Zandvoortm. 1

B-junioren:
Zandvoortm. 1—A.D.O. '20 1
Bl'daal 2—Zandvoortm. 1
Haarlem 3—Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 4—T.Y.B.B. 4

C-junioren:
Zandvoortm. 1—A.D.O. '20 1
Zandvoortm. 2—R.C.H. 2
T.Y.B.B. 3—Zandvoortm. 3
D.C.O. 4—Zandvoortm. 4

A-pupillen:
Zandvoortm. 1—Velsen 1
Zandvoortm. 3—Bl'daal 3
Bl'daal 4—Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5—Haarlem 5
Hoofddorp 5—Zandvoortm. 6

B-pupillen:
Haarlem 1—Zandvoortm. 1
Zandvoortm. 2—H.B.C. 2
Zandvoortm. 3—Hoofddorp 3
Schoten 3—Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 7—D.C.O. 6

Zondag 6 januari:
Vitesse '22 1—Zandvoortm. 1
R.C.H. 2-Zandvoortm. 2
Zandvoortm. 3—Kon. H.F.C. 2
K.I.C. 3—Zandvoortm. 4
Kennemers 4—Zandvoortm. 5
Zandvoortm. 6—D.E.M. 7
Zandvoortm. 8—Haarlem 8
E.H.S. 8—Zandvoortm. 9
Zandvoortm. 10—D.C.O. 12

A-junioren:
O.G. 1—Zandvoortmeeuwen 1
Halfweg 2—Zandvoortm. 2

Dames:
Zandvoortm. 1—R.C.H. 1

WEDSTRIJD-PROGRAMMA

Zondag 13 januari:
Zandvoortm.—Beverwijk
Zandvoortm. 2—Alk. Boys 2
D.C.O. 2—Zandvoortm. 3

33 Zandvoortm. 4—Velsen 4
71 D.S.S. 6—Zandvoortm. 6
76 Zandvoortm. 7—D.S.S. 7

121 V.S.V. 8—Zandvoortm. 8
129 St.vogels 9—Zandvoortm. 9
191 O.G. 11—Zandvoortm. 10
A-junioren:
201 Schalkwijk 1—Zandvoortm. 1
228 D.C.O. 3—Zandvoortm. 2
Dames:
253 T.Z.B. 1—Zandvoortm. 1
Zaterdag 12 januari:

4 Zandvoortm. 1—Bennebroek
20 Zandvoortm. 2—Kennem. 2
26 Zandvoortm. 3—D.E.M. 2
33 S.M.S. 6—Zandvoortm. 4
58 Zandvoortm. 5—S.I.Z.O. 10

A-junioren:
68 De Brug 1—Zandvoortm. 1

B-junioren:
77 D.E.M. 1—Zandvoortm. 1

105 E.D.O. 2—Zandvoortm. 2
138 Zandvoortm. 3—H.B.C. 3
146 Zandvoortm. 4—D.S.S. 4
C-junioren:
161 D.E.M. 1—Zandvoortm. 1
200 Schoten 2—Zandvoortm. 2
205 Zandvoortm. 3—Hoofddorp 3
218 R.C.H. 4—Zandvoortm. 4
A-pupillen:
327 Kennemers 1—Zandvoortm. 1
353 Zandvoortm. 2—Haarlem 2
365 Zandvoortm. 3—D.C.O. 3
372 Zandvoortm. 4—T.Y.B.B. 5
377 E.D.O. 5—Zandvoortm. 5
383 T.Y.B.B. 7-Zandvoortm. 6
B-pupillen:
393 Zandvoortm. 1—R.C.H. 1
406 Zandvoortm. 2—Halfweg 2
414 D.C.O. 3—Zandvoortm. 3
419 Bl'daal 3—Zandvoortm. 4
427 Zandvoortm. 5—E.D.O. 4
429 Zandvoortm. 6—Geel Wit 5
476 Hoofddorp 5—Zandvoortm. 7

2—2
3—1
2—1
1—1
1—4

6—2

5—2
0—1
1—1

Tybb n.o.

2—3
1—2
6—1
3—1

0—3
3—0
7—0

13—1
7—0

2—2

3—2
0—3
0—4

3—1
2—0
0—3
0—2
0—2
uitg.

2—4
1—2
3—1

2—1
1—1

5—0

14.30 u.
10 u.

9.45 u.
12 u.
12 u.
12 u.

14.30 u.
12 u.

14.30 u.

14.30 u.
14.30 u.

9.45 u.

14.30 u.
14.30 u.
14.30 u.

12u.
12 u.

14.30 u.

14.30 u.
14 u.

12.30 u.
12.30 u.

15.15 u.
15.15 u.
14.30 u.
15.15 u.

11
11 u.

,15u.
10 u.
10 u.
10 u.
11 u.

10 u.
12u.
10 u.

1t.15u.
12.30 u.

10 u.

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoon: 2135



,'=V «o. f4", ^ *• i ^ \ r * - '

74e jaargang no. 3 — Verschijnt dinsdags en vrijdags
1 <

VRIJDAG M JANUARI 1974

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout
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Een afbeelding van het Haarlemsch
Kinderhuis, dat gelegen was aan de
Westerparkstraat ter hoogte van de
huidige watertoren. De eerste steen
werd gelegd op 4 juni 1901 en daar

: deze foto in 1904 gemaakt werd, was
• pp dat moment het kinderhuis al drie

jaar lang een liefdevol opvangcen-
trum voor bleekneusjes uit de grote
steden. Gedurende de periode van
1 mei tot half september werd er
jaarlijks om de paar weken een nieuw
groepje kinderen aan de zorg van de
direktrice, freule Van der Goes, toe-
vertrouwd.
In oktober 1914 werden er belgiese
vluchtelingen in gehuisvest.
Het gebouwtje rechts op de foto
diende ter opwekking van elektriciteit
voor eigen gebruik.

nieuws kort
en klein

Nieuw-noord krijgt met ingang van a.s.
maandag een wijkagent in de persoon
van hoofdagent G. G. J. van Schagen.

Tot de taken van de wijkagent gaan
behoren het algemeen politie toezicht in
deze wijk en de kontrole op bedrijven en
flatgebouwen. Hij gaat in het bijzonder
aandacht besteden aan baldadigheid en
vernielingen en nauw samenwerken met de
miljeukontroleur t.a.v. de miljeu-hygiëne.
Ook de surveillance in het omliggende
duingebied maakt deel uit van zijn
aktiviteiten. Verder zal de wijkagent elke
maandag en donderdag bureau houden in
het wijkgebouw van de hervormde kerk
aan de Linnaeusstraat 's morgens van 11
tot 12 uur en 's avonds van 7 tot 8 uur.
Bewoners van nieuw-noord die vragen en
klachten hebben kunnen zich dan tot de
heer Schagen wenden. Zij, die buiten deze
spreekuren kontakt met de wijkagent
willen opnemen, kunnen zich telefonies in
verbinding stellen met het bureau aan de
Hogeweg, waar de boodschap wordt
doorgegeven aan de politieman.

Wandkleden van mevr. B. Blokker-
Veggerby zijn vanaf heden t.e.m. donderdag
31 januari te bezichtigen in het bejaarden-
huis Het huis in de duinen. De ekspositie
is voor de bewoners en niet-bewoners
dagelijks kosteloos toegankelijk van
10—12 uur en van 15—17 uur.

Op zaterdag 5 januari j.l. is op
89-jarige leeftijd de in Zandvoort woon-
achtige emeritus-predikant ds. G. K. v. d.
Horst overleden. De predikant, die ruim
zeven jaar geleden in 'Het huis in de
duinen' zijn intrek nam, is achtereenvolgens
voorganger geweest in 's Heerenberg,
Steenbergen, Deersurn, Akkrum, Watergang
en Hoogwoud. Hij ging in 1949 met
emeritaat. In het bejaardenhuis aan de
Herm. Heijermansweg heeft hij in de aula
meerdere keren godsdienstoefeningen
geleid.

In aanwezigheid van de direktie van
publieke werken, opzichters van pw
alsmede wethouder N. J. Janssens, herdacht
de heer KI. Paap woensdagmiddag dat
hij een kwart eeuw in dienst was van de
gemeente. De hr. Paap, die het toezicht
heeft op de algemene begraafplaats en
tevens kommandant is van de zandvoortse
brandweer, werd achtereenvolgens toege-
sproken door de wethouder en de
pw-ambtenaren G. van Bakel en J. G. Bisen-
berger. Uit handen van de hr. Janssens
ontving hij namens het gemeentebestuur
een bedrag onder kouvert. De twee andere
sprekers, die resp. zijn kollega's en de
Abva vertegenwoordigden, overhandigden
de hr. Paap een boekenbon.

Sinds 1951 bestaat er voor de
nieuwbouw van Rijksgebouwen een regeling,
waarbij bepaald wordt dat IV» °h van
de zgn. kale bouwsom besteed kan worden
aan het aanbrengen van werken van
beeldende kunstenaars in, aan of in de
omgeving van het desbetreffende gebouw,
'n 1955 is een dergelijke regeling voor
de bouw van rijksscholen en de door het
rijk gesubsidieerde bouw van scholen van
kracht geworden. In de daarop volgende

Autohuur
van ouds

Garage 1 Zandvoort
v/a f24,-p.d.
inclusief 100 km + Verzekering
Tel. 4580 ft

jaren is een aantal grote en middelgrote
gemeenten er toe overgegaan de percen-
tageregelingen toe te passen. Ook in
kleine gemeenten is het mogelijk een
percentageregeling toe te passen n.l. bij
het bouwen van lagere scholen (1 pet.).
Ten behoeve van deze gemeenten zal de
sektie beeldende kunst van de Culturele
Raad Noordholland een advieskommissie
vormen, die hen bij de uitvoering van de
regeling terzijde kan staan. De grote en
middelgrote gemeenten in Noordholland
hebben in sommige gevallen eigen
kommissies, die voor gemeentelijke aan-
kopen en uitvoering van percentage-
regelingen hun gemeentebestuur adviseren.

Tijdens de afgelopen woensdag
gehouden jaarvergadering van de PSP
afdeling Haarlem is de zandvoorter Theo
van Wely gekozen tot lid van het zeven
man tellende bestuur. Hij zal in dit bestuur
de funktie vervullen van kontaktman
tussen de Haarlemse en de zandvoortse
afdeling van de partij.

Reeds nu, kort nadat de wijzigingen
in premies en uitkeringen bekend zijn
geworden, is een herdruk verschenen van
de folder "Stand van zaken bij de sociale
verzekeringen en voorzieningen". De
folder, als vanouds tot stand gekomen in
samenwerking tussen het Ministerie van
Sociale Zaken en het Voorlichtingscentrum
Sociale Verzekering, geeft weer een
duidelijk overzicht van alle sociale
verzekeringswetten — zowel wat de premie
— als wat de uitkeringskant betreft.
Ook zijn van alle wetten korte duidelijke
typeringen opgenomen. Tevens wordt
vermeld welke bedragen met een .en ander
gemoeid zijn en tenslotte kan men de
hoogte van het minimumloon vinden.

De folder is op aanvraag gratis te
verkrijgen bij het Voorlichtingscentrum
Sociale Verzekering, Rhijnspoorplein 1,
Amsterdam, tel. 020—927474.

Slechts bij wat grotere aantallen
wordt een bescheiden bedrag in rekening
gebracht.

Op 25 januari a.s. is het vijftien jaar
geleden dat in Zandvoort een afdeling van
de Nederlandse Vereniging v. Huisvrouwen
werd opgericht. Dit derde lustrum zal
door de afdeling worden herdacht met
een receptie in gebouw 'De Krocht'
op genoemde datum tussen 15—17 uur.

tophandbal in zandvoort
Om 14.00 u. wordt a.s. zondag in de

Pellikaanhal de belangrijke wedstrijd in de
2e klasse gespeeld tussen de herenteams
van Bunkert en U.D. uit Utrecht. Het
gaat om de bovenste plaats in deze klasse
met uiteraard een mogelijk kampioenschap
en promotie. Beide teams staan met
evenveel punten bovenaan. Dit duel
belooft zeer spannend te worden. Hierna
speelt om 15.10 uur het herenteam
van Zandvoortmeeuwen tegen U.S. uit
Amsterdam. Gelet op de goede prestaties
van de laatste weken moet tegen het
wat hoger op de ranglijst staande U.S.
een goede wedstrijd van Zandvoortmeeuwen
verwacht worden. Wanneer gespeeld wordt
zoals tegen K.I.C. j.l. zondag — een
16—9 overwinning — kan men deze
thuiswedstrijd met vertrouwen tegemoet
zien.

Zaterdagmiddag speelt het haarlems
team enkele oefenwedstrijden in de
sporthal. In dit team zijn o.m. de volgende
zandvoortse speelsters en spelers
opgesteld: Hedda Paap, Sandra v. Duyn,
Joke Paap. Dirk Berkhout en Cees
v. Limbeek.

waterstanden

11 jan.
12 jan.
13 jan.
14 jan.
15 jan.

H.W.
05.20
06.08
06.55
07.39
08.28

L.W.
01.09
02.00
02.33
03.16
04.04

H.W.
17.33
18.22
19.04
20.03
20.59

L.W.
13.29
14.14
15.00
15.44
16.33

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEECE
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ppr, psp en d'66 samen bij
raadsverkiezingen in zandvoort

Tijdens een vergadering van de
PPR-aktiegroep Zandvoort, waarvoor de
plaatselijke afdelingen van da PSP en
D'66 waren uitgenodigd, is besloten tot
een bundeling van deze drie progressieve
partijen te komen.

De aanwezige PPR-leden verklaarden
zich in deze bijeenkomst, die afgelopen
maandag in het revalidatiecentrum "Nieuw
Unicum" werd gehouden, volledig voor
samenwerking met D'66 en de PSP. De
pacifisten hadden reeds eerder in een
persverklaring aangedrongen op een samen-
voeging van linkse groeperingen. Een
afgevaardigde van D'66 zei dat de
demokraten zich in een onlangs gehouden
ledenvergadering in principe hadden
uitgesproken voor samenwerking met de
PPR en de PSP.

De progressieve kombinatie stelt zich
als belangrijkste taak het voeren van
buitenparlementaire akties. "Een buurt-
komité oprichten is belangrijker dan mooie
zinnetjes over wijkraden in je programma
zetten", aldus een van de aanwezigen.
Dit betekent dat het gemeenteraadswerk
slechts een onderdeel zal gaan vormen
van de aktiviteiten van de partij. Het is
hierbij de bedoeling dat de fraktie in de

gemeenteraad als spreekbuis zal gaan
fungeren voor de aktiegroep. Een en ander
heeft tot gevolg dat het programma voor
de gemeenteraadsverkiezingen op 29 mei
a.s. tot een absoluut minimum beperk
zal blijven. "Het moet een kort, goed
leesbaar stuk worden, waarin de mentaliteit
van de groep op een duidelijke manier in
woorden wordt omgezet." Ook zullen in
dit programma een aantal belangrijke
punten globaal worden behandeld. Om
hierover een goed inzicht te verkrijgen
zijn een aantal werkgroepen gevormd, die
tot taak hebben een nadere studie te
maken van een bepaald onderwerp. Het
is de bedoeling dat zij een konsept-
iprogramma maken voor de volgende
vergadering, welke op 7 februari gehouden
zal worden.

In het algemeen stond men nogal
afwijzend tegenover een eventuele samen-
voeging met de PvdA. Het feit dat deze
partij eerst zelf een programma wil maken
alvorens te gaan praten over samen-
werking, acht men onakseptabel.

duif stond centraal
bij halve eeuwfeest van pleines

Met koerende jonge en oude doffers
en andere duiven, een welsprekende
burgemeester A. Nawijn en een tevreden
bestuur vierde de zandvoortse postduiven-
vereniging 'Pleines' In gebouw De Krocht
rond de jaarwisseling het vijftigjarig
bestaan van deze klup van duiven-
liefhebbers.

De jaarlijkse presentatie van het
duivenbezit van de negenentwintig leden
van Pleines stond centraal bij de jubileum-
viering, welke het laatste weekeind van
het oude jaar begon met een officiële
opening door de eerste burger van de
gemeente van de duivententoonstelling en
zondagavond eindigde met het uitreiken
van de prijzen aan de eigenaars van de
bekroonde duiven.

Burgemeester Nawijn was voor het
houden van zijn opennigsspeech diep in de
geschiedenis van de duif gedoken. Zo
onthulde hij dat de latijnse benaming van
deze vogel Columba is en dat de duif
altijd een grote rol in het leven van de
mens heeft gespeeld. De duif is het symbool
van de vrede en brenger van boodschappen.
Deze vogel heeft ook een belangrijk
aandeel in de sport. Wedvluchten voor
postduiven worden door vele duizenden
mensen in en buiten ons land beoefend.
En ook in Zandvoort mag deze sport
zich in een grote belangstelling'.verheugen,
aldus spreker. " ' •

Na bestuur en leden mede namens
't gemeentebestuur te hebben gefeliciteerd,

verklaarde de hr. Nawijn met het
doorknippen van een lint de tentoonstelling
voor geopend.

Tijdens de ekspositie, die door een
groot aantal duivenkenners werd bezocht,
werden de inzendingen van de deelnemers
gekeurd door een jury onder leiding
van keurmeester Diest uit Lisse. Men kwam
tot de volgende resultaten:

Voor de beste presentatie per hok:
1. P. Peters; 2. W. Driehuizen; 3. W. Terol;
4. H. Lansdorp; 5. C. van Engelen; 6. C.
Visser; 7. M. Buis; 8. K. Driehuizen;
9. H. de Leeuw; 10. Jb. Koper; 11. A. Loos;
12. J. Fransen; 13. P. Dannenburg; 14.
R. Driehuizen; 15. H. Menks; 16. C. Visser;
17. J. Sweers; 18. A. Molenaar.

De indivduele uitslagen waren:
Schoonste oude doffer: P. Peters; schoon-
ste oude duivin: J. Fransen; schoonste
jonge doffer: P. Dannenburg; schoonste
jonge duivin: H. Lansdorp; schoonste in
de damesklasse: P. Dannenburg; schoonste
in de Bols-klasse: P. Peters en schoonste

. late jong: P. Dannenburg. Tenslotte werd
als eigenaar van de schoonste duif van de
gehele tentoonstelling de heer P. Peters
aangewezen. Hij verwierf met deze
vogel 92Vi punt.

MET UW LAKENS EN SLOPEN

naar de

WASUNIE • Haltestraat 63b

mario drommel kampioen
jeugdskiën 1974

De 13-jarige Mario Drommel uit Zandvoort is vorige week in het Oostenrijkse Spittal
am Pyhren winnaar geworden van de nederlandse jeugd ski-kampioenschappen '74.
Mario eindigde in de Oostenrijkse bergen zowel op de slalom als de reuze slalom op de
eerste plaats. Hij won de slalom, waarvoor twee omlopen moesten worden afgelegd,
resp. In de tijd van 47.20 en 46.60: totaal 1.33.80. In de tijd van 1.02.56 legde Mario
beslag op de eerste plaats in de reuze slalom. Zijn in Zandvoort woonachtige neef
Piet Jan Drommel eindigde op dit nummer als tweede in de tijd van 1.05.30. In het
totaal-klassement bedroeg de tijd van Mario 2.36.30. Zijn voornaamste rivaal bij de
jeugdkampioenschappen, Robert Gulden, deed er negen sekonden langer over.
Trainer Slgo Moser toonde zich na afloop bijzonder tevreden over de prestaties van
zijn pupil. 'Mario heeft zijn sukses volkomen verdiend, want hij is ongetwijfeld de beste.
Een veelbelovend talent, waar we In de toekomst nog veel van kunnen verwachten op
skigebied', aldus de trainer. Mario Drommel ontvangt zijn opleiding momenteel aan het
sportgymnaslum In Winderschgarten in Oostenrijk.

Op bovenstaande foto ziet men jeugdkampioen Mario In aktie.



familieberichten
Dankbetuiging

Onze welgemeende, hartelijke dank voor uw
medeleven met ons verdriet om het heen-
gaan van

HERMAN
Blijf het met ons in liefde gedenken.

Ellie v. Duuren-Buying
Fam. v. Duuren
Fam. Buying

Haarlem, januari 1974
Prins Bernhardlaan 282.

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij een ieder be-
danken voor de overweldigende belang-
stelling die ons werd getoond bij ons
50-jarig huwelijksfeest.

F. J. van Deursen
E. Th. van Deursen-Börger

Zandvoortselaan 129

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege met (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 12 en zondag 13 januari:
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde,
v. Lennepweo 93 rd, tel. 2720.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 -Telefoon 2129 STEAKHOUSE

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein

ZONDAG 27 JANUARI
10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Bediening Heilige Doop.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.
Mevr. G. Koper-Molenaar.

QEREF. KERK
ZONDAG 27 JANUARI

10 uur: Ds. J. de Waard.
19 uur: Ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pnlël, Zuiderstraat 3

JEHOVAH'S GETUIGEN
Inlichtingen: D. van der Pluym,
Paradijsweg 16, Zandvoort. Tel. 6812.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O.L.VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

4—10 januari 1974
Overleden: Wilhelmus Franciscus Cornelis
van der Sommen, oud 74 jaar; Teunis van
Duivenboden, oud 79 jaar.
Ondertrouwd: Dragan Ilija Petrovic en Ma-
rijke Wilhelmina Jurriaans; Johan Arie Pel
en Johanna Everdina Grootegoed.
Gehuwd: Christiaan Koper en Yvonne Jo-
hanna Frederica Troupée.
Overleden buiten de gemeente: Harm Johan
Vos, oud 67 jaar; Gerard Karel van der
Horst, oud 89 jaar; Anna Maria Weber, oud
48 jaar.

Z4ND
TEL. 02507-6939 RAADHUISPLEINS^/

jeugdcentrum vraagt politieke partijen
vaart te zetten
achter uitvoering jongeren-akkommodatie

In een brief, gericht aan de politieke
partijen van Zandvoort, geeft het bestuur
van de Stichting Jeugdcentrum een
overzicht van de stand van zaken
betreffende het tot stand brengen van een
jongerensociëteit in het gebouw van de
Mariaschool.

De stichting doet in dit schrijven een
beroep op de frakties in de gemeenteraad
mee te helpen het realiseren van een
jeugdcentrum zoveel mogelijk te bespoe-
digen. Want hoewel de meeste partijen
zich achter het plan hebben geschaard
door het in hun verkiezingsprogramma op
te nemen of er zich duidelijk voor uit te
spreken, hebben zij geen daadwerkelijke
aktie ondernomen om een jeugdcentrum te
helpen verwezenlijken. Voordat de werk-
groep van het jeugdcentrum na vier jaar
eindelijk zal kunnen beginnen met de
praktiese opbouw van het centrum, zullen
er eerst nog verscheidene maatregelen
genomen moeten worden van gemeente-
zijde, te weten:

1. het opstellen van een urgentie-
verklaring door de onderwijs-inspektie,
waarin de Mariaschool ongeschikt wordt
verklaard voor onderwijsdoeleinden;

2. het verlenen van goedkeuring aan
de bouwplannen voor de nieuwe school
aan de busweg, die zal bestaan uit enkele
noodlokalén, om zodoende de twee
laatste klassen van de school op te vangen;

3. opdracht geven tot de bouw van
deze noodlokalén;

4. het nemen van een besluit door de
gemeenteraad over een wijziging in het
bestemmingsplan voor de Mariaschool;

5. het goedkeuren van de plannen
voor het jeugdcentrum.

De goedkeuring van het ministerie van
CRM zal pas af kunnen komen wanneer de
gemeenteraad heeft besloten tot
subsidiëring.

Vandaar dat de werkgroep de
gemeenteraadsleden vraagt al het mogelijke
te doen om dit projekt gunstig te doen
verlopen. "Dat kunt u door krities het
beleid van het kollege van b en w te
volgen. Dat kunt u door aan te dringen op
het,zo snel mogelijk inschakelen van de
instanties waarmee in deze samengewerkt
moet worden. Dat kunt u door aan te
dringen op een snelle voorbereiding van
de nodige raadsvoorstellen", aldus de
brief. Reeds voor de verkiezingen van
29 mei a.s. wil de werkgroep beginnen
met de verbouw van de Mariaschool.

In de brief is ook een bijlage ingesloten
met een chronologies overzicht van de
aktiviteiten van de werkgroep in de
afgelopen jaren. De belangrijkste feiten
zijn hieronder weergegeven.

25 mei 1970: In een brief aan de
gemeenteraad vraagt de Stichting
Gezamenlijke Jeugdraad om subsidie voor

een jeugdcentrum en een gesalarieerd
jeugdleider.

18 augustus 1970: De gemeenteraad
gaat in principe akkoord met een positieve
bijdrage aan de realisatie van de plannen
voor een jeugdcentrum,

27 mei 1971: Bespreking van het
kollege van b en w'met de werkgroep,
waarbij de Mariaschool als onderkomen
voor het jeugdcentrum wordt geaksepteerd.

15 januari 1972: Bespreking tussen de
delegaties van de Stichting Katholiek
Onderwijs en de Stichting Jeugdcentrum,
waarbij besloten wordt om door gezamenlijk
op te treden te bewerkstelligen dat de
Stichting Katholiek Onderwijs zo spoedig
mogelijk drie noodlokalén kan bouwen.

9 juni 1972: Een raadsvoorstel om de
Stichting Jeugdcentrum een aanloopsubsidie
te verstrekken is met meerderheid van
stemmen aangenomen. Alleen de voltallige
fraktie van de VVD stemt tegen.

26 maart 1973: Het bestuur der
stichting heeft in een nota de plannen
uitgewerkt m.b.t. een toekomstig jeugd-
centrum in Zandvoort.

9 mei 1973: Wethouder Van der Mije
(sociale zaken) stelt vast dat de plannen
zoals ze in de nota zijn vastgelegd, rijp
geacht kunnen worden voor realisering.

19 mei 1973: l'n het gemeenschapshuis
presenteert het bestuur haar plannen
middels film, dia's, maquette etc. aan de
bevolking van Zandvoort. Het aantal
bezoekers bij deze manifestatie is nogal
teleurstellend.

27 november 1973: Het kollege van
b en w verklaart, dat er geen stappen
ondernomen kunnen worden voordat de
inspektie van onderwijs een urgentie-
verklaring voor de .Mariaschool heeft
afgegeven, waarin de school ongeschikt
verklaard wordt voor onderwijsdoeleinden.

In een ekstra bijlage van dit schrijven
staan bovendien enkele uitspraken van
politieke partijen inzake het jeugdcentrum.

Partij van de Arbeid: "Gestreefd moet
worden naar het tot stand brengen van
een sociëteit, waarin de jeugd mogelijk-
heden geboden wordt tot vrije ekspressie
e.d. met vermijding van onnodig bevoog-
dend toezicht."

D'66: "Het stichten van een ludiek
centrum als ontmoetingsplaats voor en van
jongeren is een eerste eis."

VVD: "Voor de oudere jeugd en voor
de hele kleintjes bevorderen dat er in
Zandvoort een gebouw beschikbaar komt
dat kan dienen als krèche, huiswerkcentrum,
stimulans voor jeugdaktiviteiten, Jongeren
Advies Centrum etc. De VVD zal bevorderen
dat hiervoor een geschikte leider wordt
aangesteld; terwijl de ruimte kan worden
gevonden in het te ontruimen bejaarden-
tehuis aan het Gasthuisplein, alsmede in
het Gemeenschapshuis."

AZB: "Het jeugdwerk dient eindelijk
met kracht aangepakt te worden; wij
achten steun aan het plan voor een
jongerencentrum van zeer groot belang."

financieel appèl
zandvoortse kerken

De 'Interkerkelijke kommissie geld-
werving' verzoekt ons het navolgende ter
kennis van de lezers te brengen:

'In de periode van 14—26 januari
1974 zullen de Zandvoortse Kerken onder
hun leden wederom de jaarlijkse aktie
houden die een financieel appèl tot
instandhouding van de plaatselijke
kerkelijke gemeenten en parochies, inhoudt.

Dit jaar werken voor de eerste maal
de Rooms-Katholieke, de Gereformeerde
en de Hervormde Kerk samen op dit gebied.
Een groep van ca. 100 medewerkers zal
op de avond van 16 januari bij alle
kerkelijk belangstellenden een enveloppe
aanbieden en op deze wijze een beroep
doen op het vrijwillig steunen van het werk
dat door de kerken hier ter plaatse wordt
verricht. Voor het jaar 1974 werd de
titel "Kerkbalans 1974" gekozen met als
ondertitel "met meer verwachting". Om
met dit laatste te beginnen, deze titel werd
ingegeven door de overwegend positieve
resultaten van voorgaande appèls zoals
"Trouw moet blijken" en "Kerkappèl 1973".
Bij positieve resultaten wordt niet in de
eerste en zeker niet in de enige plaats
gedacht aan de financiële winst, die werd
geboekt en die zich niet in guldens tot
uitdrukking laat brengen. Het motto
"Kerkbalans 1974" is "eruit gerold'" na
ampele overwegingen. Achteraf mogen we
met deze naam blij zijn. Een blik in het
woordenboek leert ons immers dat het
woord balans een "dubbele" mogelijk zelfs
een meervoudige bodem heeft. Het betekent
niet alleen weegschaal d.i. een vergelijkende
staat van schulden en bezittingen, maar
ook: hefboom d.w.z. een instrument, dat,
met één uiteinde onder een last gebracht,

door uitoefening van kracht, aan het
andere einde gebruikt kan worden om die
last op te lichten. Om de medewerking
van velen in te roepen zullen dan ook
een 100-tal medewerkers langs de straten
van Zandvoort trekken om uw steun te
vragen voor het werk van de kerken, dat
zich tegenwoordig ook buiten de kerkelijke
muren wil manifesteren.

Zandvoortse Basketballvereniging
"Typsoos lions"
Uitslagen
Jongens adspiranten
Sea Devils B—Typsoos Lions A 3—37
Jongens junioren
Lisse B—Typsoos Lions A 27—50
Meisjes junioren
Cronjé Shots A—Typsoos Lions A 18—38
Programma
Haarlem, vrijdag 11 januari:
19.00 uur HCK 3—Typs. Lions 4 (heren)
Umuiden, zaterdag 12 januari:
19.45 uur T. Lions 2—White St. 4 (dames)
19.45 uur Typs. Lions 5-HCK 5 (heren)
21.00 uur T. Lions 2-BV H'lem 2 (heren)
17.15 uur Exercitia A—Typsoos Lions A

(jongens junioren)
Haarlem,
17.00 uur Racing Beverwijk A—T. Lions A

(jongens adspiranten)
Nieuw Vennep,
14.00 uur Hoofddorp B—Typsoos Lions A

(jongens welpen)

familie en Handelsdrukwerk

drukkerij OUUtv/hgértenbach
achterweg'!, tel.'6581, zandvoort

Uitverkoop 1974
van 17 januari t/m 7 februari 1974
Deze belangrijke verkoopperiode voor vele detailzaken dient vooral nu
voor 100% benut te worden.
Uw huidige en toekomstige klantenkring dient U tijdig op de hoogte te
houden van Uw speciale uitverkoopaanbiedingen.
De doeltreffende methode daarvoor is gedurende de uitverkoopweken te
adverteren in de "Zandvoortse Koerant".
Duizenden lezers hebben grote interesse voor Uw aanbiedingen. U kunt
voordelig adverteren middels een advertentiekontrakt waarvan U ook na de
uitverkoop voor verdere seizoensaanbiedingen een goed gebruik kunt maken.
Vraag even per telefoon 21 35 ons kontraktformulier aan.
De tekst voor Uw advertentie zien wij spoedig tegemoet teneinde tijdig de
ruimte hiervoor te reserveren.

de administratie van de Zandvoortse Koerant

verkeerspolitie zandvoort gaat
snelheidsmaniakken aanpakken
met gatso mini-radar

De zandvoortse verkeerspolitie gaat
in het kader van een betere beveiliging van
het verkeer door middel van een nieuw
vernuftig apparaatje, de naar uitvinder
M. Gatsonides genoemde Gatso mini-radar,
optreden tegen snelheidsmaniakken In de
gemeente.

Overdag, maar vooral tijdens de
avond- en nachtelijke uren wordt de 50 km
maksimum-grens binnen de bebouwde
kom herhaaldelijk overschreden. Soms
raast men met een vaart van 70 tot 100
km per uur door de straten en in- en
uitvalswegen van de gemeente. Met behulp
van de Gatso mini-radar, welke is
aangeschaft in samenwerking met de politie
van Bloemendaal en Velsen, wil men dit
gevaarlijke verkeerseuvel gaan aanpakken.
Door de verplaatsbare Gatso-apparatuur
wordt van iedere overtreding een foto
gemaakt van het kenteken van de
betrokken auto, met datum en tijdstip
waarop de overschrijding van de snelheids-
grens plaats vond. Enkele dagen later

krijgt de automobilist de foto per post
toegezonden met het verzoek de boete
te betalen.

Verder werd nog meegedeeld dat hel
éénrichtingsverkeer in de Celsiusstraat
binnenkort zal worden opgeheven.

Indertijd is het éénrichtingsverkeer
ingesteld omdat zware voertuigen, bestemd
voor de bouwobjekten in de wijk Nieuw-
noord, veelal gebruik maakten van de
Celsiusstraat, terwijl deze straat hiervoor
te smal was. Omdat de afbouw van de wi.
Nieuw-noord thans grotendeels is voltooid'
is het handhaven van het éénrichtingsverkei
niet langer noodzakelijk.

Deze mededelingen werden gedaan
tijdens een j.l. dinsdag door de politie
gehouden informatie-bijeenkomst met
vertegenwoordigers van de plaatselijke
bladen.

De politie stelt er prijs op dat het
publiek bij vookomende govallen — en-<
niet alleen bij verkeersproblemen —
kpntakt opneemt. Op werkdagen kan mer
zich tussen 9 en 17 uur met hot bureau
van politie in verbinding stellen onder
tel.nr. 3043. Vragen naar brigadier Brandsi

EEN STRANDING AAN DE KUST...
van Zandvoort is geen alledaagse gebeurtenis en de laatste keer dat een boot
op het strand liep is al weer enkele jaren geleden. Maar buiten zo'n spektakulair
voorval is er nog genoeg te beleven in ons plaatsje aan de kust en daarvan houdt
de Zandvoortse Koerant u 2 x per week op de hoogte. Verder treft u tal van
mededelingen in de koerant aan over komende grote en kleine gebeurtenissen
in uw woonplaats.

Die koerant moet u toch ook hebben ...

•

o
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een
Koerant
U kunt

Naam:

Straat:

Plaats:

Daarna

open envelop, en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507 — 2135.
deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.
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>.. "... s.. f.-. £-.; EY: £.7 EV£ E..- j..- p.. s„ r...

wens ik een abonnement: Half jaar / 8, — / Jaar ƒ 15, — .
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw,,,aksep>t-girokaart.



agenda schuurtejater s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

omroepers

Muziek, slapstlcks, zang, stomme films
met eksplikatle, speciale jeugdfilms en een
heus filmfestival. Dat zijn de smakelijke
Ingrediënten voor een evenement dat In
het weekend van 15-17 februari onder de
naam "Witte Filmmanifestatie" wordt
gehouden In het Haarlemse Schuurtejater.
De manifestatie Is op touw gezet door
De Witte Bioskoop samen met de
Toneelschuur.

Het filmweekend begint op vrijdag-
avond 15 februari met het "Resistentie
Movie Programma", waaraan onder meer
wordt meegewerkt door het Resistentie-
orkest onder leiding van Carel Alphenaar
en de lose Harmony Girls. Hoofdschotel

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (In tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploltatle-
kosten In dit jaar, en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
In 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Nederl. Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomlsche
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE / 1,50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande 1 jan. 1974, ƒ 15,— per jaar
en ƒ 8,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit ƒ 20,— per
jaar).

Wij zijn er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer' geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

De administratie van de
Zandvoortse Koerant.

Zandvoort, december 1973.

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoon: 2135

Óók U!
Centrale Verwarming
GAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
.weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2136

van het programma is de film "Maritane",
een oude stomme films die met bellen,
toeters, ratels en de menselijke stem van
bijpassende geluiden zal worden voorzien
door eksplikateur Alphenaar. Het
Resistentie-orkest zorgt bovendien nog voor
wat achtergrondmuziek.

Het aksent van de Witte Film-
manifestatie ligt op zaterdag de zestiende
februari, wanneer 's middags en 's avonds
het "Mini Moyie Festival" wordt gehouden.
Dit bestaat uit een amateur-smalfilmfestival
waaraan door elke filmliefhebber kan
worden meegedaan. Dt Witte Bioskoop
wil met dit festival elke amateurfilmer de
kans geven zijn films nu eens in een
grotere dan alleen de huiselijke kring te
vertonen.

Men kan zich laten inschrijven voor:
1. familiefilms, 2. huwelijksfilms, 3. vakantie-

films, 4, erotiek, 5. allerhande. Aan de
winnaar van elke kategorie wordt een
oorkonde uitgereikt. De maker van de
beste film krijgt als hoofdprijs de zg.
"Loutje-trofee", een miniatuuruitgave van
het bekende beeld van Lourens Janszoon
Coster op de Haarlemse Grote Markt,
maar dan een Loutje met een filmrol in de
uitgestoken hand.

Men moet zich vóór 1 februari
opgeven bij De Witte Bioskoop, Smede-
straat 23, Haarlem. Dat kan door middel
van een kaartje met naam en adres en
voor de deelnemers aan het filmfestival ook
de titel en de lengte van de film plus de
kategorie waarvoor men inschrijft. Films
mogen alleen niet langer dan 20 minuten
zijn, maar dat is de enige restriktie. Wie
erg zuinig is op zijn films kan tijdens het
festival zelfs met eigen apparatuur draaien.

Diverse koopjes bij

SPORTSHOP

LEO STEEGMAN
o.a. Leebroeken NU 2 voor 30,—
Miss Levis en hr Levisjacks ... NU 15,—
Kinderspijkerbroeken NU v.a. 12,50
Tennlskleding met 10% voordeel
Skikleding met 10% voordeel

Div. sportartikelen sterk in prijs verlaagd

Vanaf 14 januari zijn wij
's maandags gesloten

Haltestraat 35 Telefoon 5986

PEETERS RUIMT OP:
LP of Single vanaf 1 gulden
KTV F 800,- Korting
NORD-MENDE (F 55,-) per week

Sociëteit
DE SOCIËTEIT, gevestigd In Hotel Keur,

ledenvraagt

(KAARTEN EN BILJARTEN).
Schriftelijke aanmelding bij Hotel Keur,
Zeestraat 49/51 — tel. 2023.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

en warrawater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

DE KAASHOEK
ZACHT BELEGEN KAAS SOOgram 2,95
500 gram OUDE KAAS 4,75 nu 4,-
10 EIEREN voor 1,50
250gram ROOMBOTER 1,75

HALTESTRAAT 38 TEL. 5000

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"
Noorderstraat 1 Zandvoort

Wil gaarne in contact treden met belangstellenden
voor de functie van

administratief
assistent(e)

Wij vragen...
iemand die naast collegialiteit, administratieve
nauwkeurigheid, type-vaardigheid en goede beheer-
sing van de Nederlandse taal, in het bezit is van
een Mulo- (MAVO) diploma.

Wij bieden...
in ons kleine team een prettige werksfeer,
een goed salaris en 7V+ % vacantietoeslag
(geregeld in de C.A.O. voor Woningbouw-
corporaties).

Schriftelijke sollicitaties dient U te richten aan
onze secretaris (p.a. Noorderstraat 1); monde-
linge afspraak kunt U maken met onze admini-
strateur, tel. 02507-5567.

Het bestuur.

DANSEN is plezier voor 2
INSCHRIJVING : nieuwe danslessen iedere avond

van 19.00 tot 22.00 uur, Gasthuisplein 4a

- en aMetcentrwm

John de Boer
Zandvoort • Gasthuisplein 4 A (Achterzijden Zomerlust) • Telefoon 3713
Velsen • Umuiden: Velserduinplein 3, tel. 02250 — 15064.

compleet programma
Elk erkend dans-centre, herkenbaar aan de sticker, verkrijgbaar aan ons
adres.

MODERN

Standaard dansen

Latijns-Amerlkaanse dansen

Mode-dansen o.a. de Popcorn

Clubs voor elke leeftijd

BALLET
MODERN
KLASSIEK
JAZZ
SOOL-BALLKT

voor kinderen

en

volwassenen

Inschrijving dagelijks van 19.'30—21 uur. Prospectus wordt op aanvraag
toegezonden.

MALLORCA
Een paar uur vliegen en U landt op het
zonovergoten vliegveld van Palma de Mal-
lorca.
Het eiland heeft een oppervlakte van 3600
m2 en telt 350.000 inwoners.

Na een eeuwenlange Romeinse en Moorse
overheersing werd het in 1229 heroverd
door de Spaanse koning Jaime I. In 1349
werd het samengevoegd aan het koninkrijk
Arragon en na de eenwording van Arragon
en Spanje bleef Mallorca tot dit laatste
land behoren.

Allemaal interessant om te weten, doch voor
velen niet erg belangrijk.

Voor velen is wel van belang om te weten
dat in Mallorca bijna altijd de zon schijnt,
dat er lange zandstranden zijn, dat er
tevens heerlijke smalle winkelstraatjes zijn
en dat de avonden onvergetelijk zijn.

Leg 14 van die onvergetelijke avonden voor
U vast en doe dat eenvoudig bij:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

Plaats uw famllieberlchten

In de Zandvoortse Koerant!

Voor perm. te huur gevr.:
woning of etage, ± 4 ka-
mers, douche, keuken. Br.
ond. nr 300 Zandv. Koerant.

WONINGRUIL Amsterdam-
Zandvoort. Een grote 5-ka-
merwoning in het centrum
van Amsterdam. Gevraagd
woning in Zandvoort. Telef.
020 • 6 72 42.

Te huur gevraagd voor de
periode april t/m september
1974 loods, ruimte ca, 800
tot 1000 m2, min. hoogte
ca. 3 mtr. Tel. inf. 02521-
1 91 07 of schrift. Annaert
Baggerman, Postb. 27, Lisse.

DOE DONS
GA DONS

Dekbedden
1-persoons 130x200 cm v.a.
/ 99,— p. stuk; 2-persoons
200x200 cm v.a. i 159.—

p. stuk.
KUIK • TEXTIEL

Grote Krocht 30—32
't INTERIEUR

Stationsplein 13—15
Tel. 6975

Een nette jonaedame zoekt
kamer met gebruik van keu-
ken voor perm. Br. onder
nr. 301 Zandv. Koerant.

Jong echtp. z. kind. staat
op straat. Wie helpt ons aan
woonruimte! Tel. 61 21.

Hondenkapsalon
Renée Schram

voor de totale haar- en huid-
verzorging van Uw hond.

Gevestigd sinds 1955,
m.o.B. Tevens waarneming
praktijk Mevr. Wezenbeek,
Troelstrastraat 7, tel. 4999.

Duitse fam., 4 pers., zoekt
flat of zomerhuis voor de
mnd. juni. Telefoon 2525.

Webers' Schoonmaakbedrijf,
Boerlagestraat 2, tel. 4090,
vraagt een medewerker voor
de glazenwasserij en om de
spec. werkzaamheden voor
's middags, 's avonds of za-
terdags en 'n medewerkster,
die genegen is tijdelijk werk-
zaamheden te verrichten bij
ziekte en vacantie van onze
medewerksters.

ER ZIJN nog kalenders over
van de dierenbescherming.
Wie heeft er nog geen?
Telefoon 4561 en 2980.

VERHUURDERS! Wegens
vertrek te koop: eet- en
slaapkamer, salonmeubelen,
keukengeiser enz. Billijk.
Bez. uitsl. op 12 jan. van
13-16 uur. Julianalaan 30,
Overveen.

Huis, flat of zomerhuis gevr.
voor juli, 4 pers. Tel. 2525.

Aanst. lerares wil in aard-
rijkskunde, Duits en Engels
bijles geven aan Mavo- en
Havo-leerlingen, ƒ 5,— p. u.
Telefonies te ber. tussen
5—6 uur. Tel. 5203.

Te koop trapnaaimachine in
salonkast. Vraagpr. ƒ 80,—.
Te bevr. Keesomstraat 239,
Zandvoort, tel. 02507-6134.

Zelfs een stem
als een klok...

is niet toereikend om uw
artikelen onder de aandacht
van het zandvoortse publiek
te brengen. Vroeger ging
dat nog. Toen' deed de
dorpsomroeper het. Maar
die is niet meer.
U hoeft 't hoofd echter niet
in de schoot te werpen want
de Zandvoortse Koerant is
er om de ingezetenen op
uw aanbiedingen attent te
maken. De krant die 2 maal
in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z
wordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.
U kunt ons bellen onder
nummer 2135 of uw annon-
ce sturen naar postbus 151,
t.n.v. Zandvoortse Koerant



Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4073

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAEENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

J. Portegies - Schoenservice
Oc/ioenmafcer

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN

en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR

EL.ECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Voor Zandvoort: Dorpsplein 11 • Telefoon 2872

ONDER AUSPICIËN VAN HAN ROOTH, SPEELT

TONEELGROEP MATTHIAS, WARMOND

ONS STADJE
van THORNTON WILDER

Vrijdag 18 januari 1974 —
"de Krocht", Zandvoort.

aanvang 8.15 uur
Tel. Inl. 4001.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER-KOPER
v/h Begrafenisonderneming

„Jac. Koper"
DORPSPLEIN II - Telefoon 2872

of Begrafenisondernemer H. H. KROON

Telefoon 023—260533

lHJVi\
WYCK
ZAND
WOKT

Hilversum, 's-Grarelandscneg 91

Praktisch in de duinen
wonen, met de zee om de
hoek en de bossen vlakbij.
Ovecholland br bouwt zo'n
unieke combinatie aan de
Jan van Galenstraat in
Zandroort, direct bij de
Boulevard Baoiatd.
78 twee- en ddekamerflats.
Superieur afgewerkt.
Vaar permanente bewoning
of als tweede woning.
In priiwn Tanaf f 'SStSW,-
Vraagonliobtingen bij uw
makelaar of bij de directie-
makelaar:

H. W. Cosfcr
Itfakelaar in onroerende
goederen
Burg. Engclberfssfr. 11,
Zandyoort
Xel. 02507-5531/6114

GEVRAAGD

banketbakker
Ie 2e of 3e bediende

en tevens gevraagd

winkelmeisje
van 17 tot 20 jaar, voor Winkelcentrum
"Nieuw Noord".

BAKKERIJ J. v. d. WERF,
GASTHUISPLEIN 3 - TELEFOON 21 29.

£.. &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

TD ZANDVOORT
VOOR AL UW ANTENNE-INSTALLATIES ALSMEDE DE REPARATIE

Tel. 3757
ELK UUR VAN ELKE DAB

van uw KTV
van uw TV
van uw Radio
van uw Pick-Up
van uw Bandrecorder
van uw Wasmachine
van uw Centrifuge
van uw electrische installatie

DONKERE DA6EN? DONKERE ETALAGES?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische Inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Tekst. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Adverteert

in dit blad

BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ

HUIZE ELHORST
BLIJFT BEWEREN . . .

Thuis dineren
is toch veel intiemer

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis

uit bent!

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie.
i t

Koude buffetten vanaf 12 personen.

Verzorging van recepties, enz.

NIETS IS ONS TE VEEL!!

Belt u ons eens 023 — 326244 of komt u praten
op ZIJLWEG 31, HAARLEM.

CENTRALE VERWARMING
SS, TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesst'raat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt, install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUW/PAKKETTEN

Waar kun je zoveel kanten uit
als je van de MAVO komt?

Een Mavo-diploma is prima.
Daar kun je heel wat kanten mee
uit. Vooral bij de ABN. Bij zo'n
moderne bank zijn veel meer fijne
Jobs dan je zo zou denken.
Dat komt omdat de ABN zoveel
doet. Voor handel en bedrijfsleven.
Maar ook voor veel gezinnen.
Denk maar eens aan sparen,
leningen, hypotheken en
verzekeringen. Ja, óók aan
vakantiereizen.

l Snap je nu waarom er bij de
ABN ook voor jou zoveel
mogelijkheden zijn? En er werken
veel jonge collega's bij wie je je
snel thuis zult voelen. Bij de ABN
hoeven de dagen dan ook verre -

van saai te zijn. (Het dorre werk
wordt door de computer gedaan.

Kom maar eens praten. En
lees maar vast wat de ABN je te
bieden heeft:

Het begint met een goed
salaris. Daar mag je yV^/o *"•
vakantietoeslag bij optellen.
Plus een jaarlijks tanticme (dat
betekent nu ruim een maandsalaris
extra). Verder krijg je tot je zie
elk halfjaar salarisverhoging.
Tot je zje kun je profiteren van
de Inuvclijksspaarrcgeling.

"Wil je nog cursussen volgen
om verder te komen?

De ABN vergoedt graag een
belangrijk deel van je studiekosten.

Goed idee om even een Kort
briefje te schrijven of op te bellen.

Dit is het adres:
Algemene Bank Nederland,
Grote Krocht iz, Zandvoort.
Telefoon: (ozjo/) 53 41.

Algemene Bank Nederland

omroepers
Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
/ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Voor uw familie- en handels-
drukwerk reeds 45 jaar
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat 2,
Telefoon 02507—2507

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.

NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor f 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b .v.,
telefoon 023-377767.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Schl!dar»bodrUf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4755

Doa het zelf afdaling
Varf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Telefoon 2206.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hassel*
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 - Haarlem

Te koop gevraagd oud leeg
huis in centrum.

'VEMA BEHEER' B.V.
Tel. 023—377767

ënatuur
terug...

Er Is oogfrisse 'echt, er zijn
nog vogelt en bloemen.
Trek er fijn op de flets op ultl
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gerooide bomen in kostverlorenstraat
wel of niet
door iepziekte aangetast

De vernieuwing van het bomenbestand
in de Kostverlorenstraat, Wilhelmina- en
Emmaweg blijft de gemoederen, en zeker
van hen die in het betreffende gedeelte
wonen, bezig houden. De plannen van het
gemeentebestuur, dat zich terzake Het
adviseren door tuin- en landschapsarchltekt
C. P. M. van Empelen uit Heemstede,
werden tijdens een perskonferentle In
november van het vorig jaar toegelicht.
Bovendien volgde medio december een
rondwandellng langs de te vervangen
bomen, waarvoor ook zij die hun schrik
over de gemeentelijke plannen kenbaar
hadden gemaakt, waren uitgenodigd.

Dat de verontrusting toch niet
verdween bleek vrijdagochtend j.l. tijdens
een bijeenkomst ten huize van de heer
R. F. Molenaar aan de Kostverlorenstraat.
Aanleiding tot deze bijeenkomst was een
voor perceel no. 60 gekapte iep. Takken
en worteldelen van deze boom waren
daags tevoren door de heer Molenaar aan
twee deskundigen uit Amsterdam, de heren
A. Hoekstra en J. P. Couenberg, voor
onderzoek ter hand gesteld. Beide heren
waren deze ochtend naar Zandvoort
gekomen om hun konklusie mede te delen:
goede knopkans, redelijke scheutlengte en
springlevend, zodat niets op iepziekte
wees. Bij meting ter plaatse bleek dat de
boom ook niet het slachtoffer van gas
was geworden. Meting aan de andere
kant van de straat, waar eveneens een boom
geveld was, wees op een spoortje gas,
echter geen dodelijke konsentratie. Ook
een aan de Emmaweg gerooide boom
bleek levende haarwortels te hebben. Nu
zouden we genoemde deskundigen beslist
te kort doen indien we ons zouden beperken
tot het vermelden van de door hen
getrokken konklusies. Want het was immers
ook interessant de vele wetenswaardig-
heden te vernemen die zij putten uit hun
jarenlange ervaring met bomen. O.a. dat
het opknappen van oude bomen niet duur
hoeft te zijn. (In Amsterdam werd een
groep bomen van 400 stuks opgeknapt
a raison van ƒ 375,— per stuk) en dat
een jonge boom tegenwoordg veel minder
kans heeft om groot te worden dan
vroeger. (Het gezegde "Boompje groot,
plantertje dood" doet echt geen opgang
meer.) Dat het aanbeveling verdient een
bepaald bomenbestand te behouden en
dat bomen bij aantasting door aardgas
gered kunnen worden met luchtinjekties,
waardoor langs natuurlijke weg afbraak
van gasresten wordt verkregen. Bij een
ernstige aantasting van iepziekte zagen de
deskundigen, helaas geen andere oplossing
dan rooien. Wanneer men in Amsterdam
niet de goede gewoonte had om in
overleg met het energie-bedrijf driemaal
per jaar de bodem op afwijkingen te
kpntroleren zou men daar 30.000 bomen
minder hebben dan nu. Begrip toonden
de heren Hoekstra en Couenberg voor de
klimatologiese omstandigheden waaraan
de Zandvoortse bomen zijn blootgesteld.
De klinkerbestrating (gunstiger dan
asfaltering) en de voortuinen werden echter
weer als pluspunten beschouwd. De heer
Attema die pok op de bijeenkomst was
vond het spijtig dat voor de bomen die
indertijd op de Grote Krocht en in de
Kerkstraat gekapt werden nooit iets anders
in de plaats gekomen was. Daar jonge
bomen volgens het raadslid het doelwit van
baldadige jeugd vormen informeerde hij
of het niet mogelijk was grotere bomen
neer te zetten. Dit bleek inderdaad mogelijk
te zijn, waarbij een omvang tot 30 cm.
werd geadviseerd. Voorts vernamen wij dat
de gemeente Amsterdam gratis advies
geeft aan kollega's en dat er dia's en een
film over het bomenbestand in de hoofdstad

bestaan, die men, indien er belangstelling
voor is, gaarne wil vertonen.

En toen, een uur later, zaten we in de
kamer van een andere deskundige, de
heer Vogt, direkteur van de dienst van
publieke werken, en we bekeken takken en
worteldelen van de boom die gerooid
was voor perceel no. 60, dezelfde boom
dus! En we zagen de talloze gaatjes in de
bast van de iep en op het snijvlak van
een tak een ring van minuskule zwarte

spikkeltjes, die de tak afsnoert, en we
hoorden dat dit allemaal symptomen van
de iepziekte zijn, een schimmelziekte die
wordt overgebracht door kevers, die in
juli/augustus uityliegen, de schimmel bij
zich hebben en zich gaan verpoppen. Verder
vernamen wij dat er 10 gasbomen en 21
zieke iepen zijn en dat er thans moet
worden ingegrepen omdat anders over drie
jaar geen blad meer aan de bomen zit.
De eveneens aanwezige wethouder van
publieke werken, de heer Janssens, legde
ons uit hoe bij de geplande vervanging
de oude bomen als windbuffer gebruikt
zullen worden.

De plantsoenendienst heeft veel sukses
met de 120 geplaatste JONGE iepen,
waarvan er slechts één sneuvelde. En het
is nog wel zeer de vraag of hier de jeugd
debet aan is. Dit laatste feit maakte
deze verwarrende ochtend vol tegen-
srijdigheden (wél iepziekte, géén iepziekte)
voor ons toch, nog een beetje goed.

Kr. M.

nieuws kort
en klein

De café's in Zandvoort mogen tot
1 april elke vrijdagavond tot vier uur open
zijn. Burgemeester Nawijn heeft daartoe
besloten om de horeca enig soelaas te
bieden voor de nadelen van de benzine-
distributie. Toestemming moet van tevoren
worden aangevraagd.

Het kollege van b en w heeft de hr,
P. Pijper van de zandvoortse vrijwillige
brandweer bevorderd tot adjunkt-hoofd-
brandmeester 1e klasse en hem met ingang
van 1 januari j.l. benoemd tot onder-
brandmeester van het korps.

in de kanaalweg woont
een karnavalsprinsje

Als Ik het woonhuis Kanaalweg 13
binnentreed word Ik begroet door twee
mensen van ongeveer veertg jaar, het
echtpaar Van der Mije. Ze leiden me de
zitkamer binnen. Het eerste wat me opvalt
als ik de kamer binnenstap Is een grote
poster van een hijgende herdershond.
Er hangen ook vele foto's van karnaval-
prinsen aan de wand. Ik ga op een
roodgekleurde divan zitten en onmiddellijk
begint de heer des huizes een verhaal
tegen me af te steken.

Zijn negenjarige zoon Pieter is tijdens
de karnavalvieringen van vorig jaar door
de toenmalige prins Niek V uitgeroepen
tot "Prins Pieter de Kilometer". De
naam "Kilometer" heeft hij te danken aan
het feit dat hij tijdens dat feest zo
ontzettend veel gelopen heeft. Zo veel dat
hij daarna twee dagen lang pp bed heeft
gelegen om uit te rusten. "Sindsdien is
Pieter niet meer bij het karnaval weg te
slaan", aldus de trotse vader. Zo is Pieter
11 november j.l. jeugdkrins geweest bij
de karnavalsopening in Wuppertal-Barmen
voor de karnavalsvereniging "Hohenstein".
Tijdens de grote karnavalsviering op 24,
25 en 26 februari zal hij opnieuw als
prins Pieter l optreden. Pieter zal dan op
een, speciaal voor deze gelegenheid
gemaakte, zandvoortse karnavalswagen
door de Duitse stad heen rijden. Supporters
van de jeugdprins kunnen inlichtingen
vragen bij reisburo Kerkman. Blijkt
hiervoor namelijk voldoende belangstelling
te bestaan, dan zal er een reis per bus
naar Duitsland worden georganiseerd.
"Waarom willen ze zo graag een jonge
prins hebben?" vraag ik. "Omdat de jeugd
de toekomst heeft, die zal het karnaval
moeten gaan maken. Die Duitse karnavals-
vereniging wil Duitsland en Nederland
via de jeugd nader tot elkaar brengen",
antwoordt de karnavalliefhebber. Vandaar
dat op 9 februari in Hotel Keur om
half negen een karnavalsfeest begint
waarvoor de Duitse karnavalsvereniging is
uitgenodigd. Deze avond wordt door de
heer Van der Mije georganiseerd.
Vanzelfsprekend zal zijn zoon hier de rol
van Prins Karnaval vervullen, terwijl de
"Hohenstein" feestvierders zelf een
prinsesje van zeven jaar uit Duitsland mee
zullen nemen. Een boerenkapel uit Haarlem
zal het geheel muzikaal komen opluisteren.
"We moeten nog een beetje aftasten
wat we verder gaan doen", zegt de
organisator. Hij maakt zijn plannen in
samenwerking met Hotel Keur, Bouwes
Palace, Reisburo Kerkman, de heer Oonk,
voorzitter van de Zandvoortse Handels
Vereniging en de heer Hilbers van het VVV.
"En dat zijn toch allemaal hoge heren
waar ik mee samenwerk." De heer

Van der Mije zoekt voor zijn avond nog
naar jongens en meisjes die iets speciaals
hebben gedaan. "Ik denk bijvoorbeeld aan
iemand die een kind uit het water heeft
gered", verklaarde hij. Zij zullen die
avond in het zonnetje gezet worden en
beloond worden met enkele onder-
scheidingen.

In maart van dit jaar begint de heer
Van der Mije met de oprichting van een
eigen karnavalsvereniging. Het is de
bedoeling dat hij dan een Raad van Elf
bij elkaar krijgt, bestaande uit jongens
van acht tot tien jaar. Met deze raad zal
hij dan in het begin van volgend jaar
naar Duitsland gaan om het veertigjarig
jubileum van de karnavalsvereniging
"Hohenstein" te vieren. Wat vindt u fijn
van karnaval?" vraag ik naar de bekende
weg. "Nou, je leeft je eindelijk eens een
keertje uit", antwoordt mevrouw
Van der Mije. "Het fijnste vind ik de
voorbereidingen, je werkt als het ware een
jaar lang naar een hoogtepunt toe",
zegt haar man.

Hierna loopt hij weg. "Ik zal je 'ns
wat laten zien." Even later komt hij terug
met foto's, karnavalkranten en medaljes.
Apetrots laat hij me zien hoever zijn
zoontje het al geschopt heeft. "Deze
medalje heeft hij namens 29 verenigingen
gedragen. Alleen de president van de
vereniging heeft er ook één, verder
niemand." Hij laat me een omzettend
kitserig ding zien, wat de bijzondere
medalje moet voorstellen. Tot besluit •
van het gesprek krijg ik een brief van
Prins Claus te zien, waarin de kleine prins
veel sukses wordt toegewenst. "Tja, dit
huisje wordt een beetje te klein voor
ons, hè. We moesten maar eens naar een
grotere woning verhuizen", grapt de vader
van de prins. "Naar een kasteel", roept
de prins zelf. Nu sta ik op, zeg "bedankt
en veel sukses verder" en loop de deur
uit. Als ik op mijn fiets wegrijd kijk ik
nog eenmaal om. Het hy_isje is inderdaad
niet erg groot.

Ron d. V.

familie en handelsdrukwerk

drukkerij O Uut v/h gértenbach
achterweg l, tel. 6581, zandvoort ,

Doe het eens Ga eens
naar

Salon de
Kostverlorenstraat 41 - Telef. 20 18

Halve prijzen — Halve prijzen
Pantalons ƒ 35,—; Japonnen ook mt 46 ƒ 75,—;
Jumpers ƒ 18,75.

WAT SCHRIJFT U OVER BOMEN...
terwijl u toch moet weten dat overal ter wereld gezonde en krachtige eksemplaren
bij honderdduizenden worden gerooid voor het vervaardigen van het papier waarop
ook uw koerant wordt gedrukt, stelt de hr. G. H. K. Jawel, vervolgt hij, de
Zandvoortse Koerant die 2 x per week aan de inwoners van Zandvoort een stroom
van informatie en wetenswaardigheden verschaft.

U ziet het goed, meneer G. H. K.: we doen er iets voor terug.

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam:

Straat:
O
N

IT" £"•"•

Plaats: r... ?.T ^ r... ?.. ?.. ?.. F.. -... :... -. •...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar / 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart. '

l



met ingang van 1 januari 1974:

Rente Plus Rekening
met dagafschriften

Perfektrekening
f 2500.- per maand vrij

Jeugdspaarrekening
„cfe Zilvervloot"

Spaardeposito's en
Spaarbiljetten
aan toonder fente tot

Groeispaarbewijzen
Dagelijks opvraagbaar
rente In 5 jaar oplopend tot

7°/co

Profiteer nu
van de hoge rente bij de

/poorbonh
we/t nederlond

ALGEHELE RADICALE TOTALE

OPRUIMINGSPRIJZEN
Grijp uw kans 11

KLASSE BONTMANTELS
tegen lage prijzen, o.a.:

LANGE NERTSKOPMANTEL (div. dessins) 1090.—
LANGE PERSIANER PATTESMANTEL 590,—
"EINDELOZE" BONTMANTELS voor
op broekpakken v.a. 390,—

Denderende serie

SHOWMODELLEN
WINTERMANTELS en REGENMANTELS
met lm. bontvoering 98,—

Opruiming begint donderdag 17 januari

Mevr. J. COLLEWIJN mannequin
KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM

Adverteert

in dit blad

ADVERTEREN DOET VERKOPEN

GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT
Bij de afdeling administratie • van het
Zandvoortse Politiekorps wordt

een medewerker
gevraagd.

Geboden wordt een interessante werkkring te-
midden van een jong team.

Er zijn goede arbeidsvoorwaarden met o.a. een
•salaris van / 1059.— tot ƒ 1451,— per maand.

Gewenst is:
een leeftijd tussen 22 en 24 jaar; MULO/M.A.V.O.
of H.B.S./H.A.V.O. diploma alsmede een type-
diploma.

De aan te stellen ambtenaar moet bereid zijn t.z.t.
een verdere opleiding te volgen.

De schriftelijke sollicitatie dient binnen 10 dagen
te worden gericht aan de burgemeester, in te
zenden aan de hoofdinspecteur-korpschef van
politie te Zandvoort.

procedure alleen niet voldoende
Het bestuur van het jeugdcentrum

heeft er in een brief aan de in de
zandvoortse gemeenteraad vertegenwoor-
digde politieke partijen op aangedrongen
het ruim drie jaar oude plan voor het
stichten van een kreatief onderdak voor
de jongeren, nu eindelijk eens te realiseren.
In het schrijven geeft het bestuur een
chronologies overzicht van de belangrijkste
aktiviteiten welke de werkgroep van het
centrum sinds de start van de plannen
heeft ontwikkeld. Dat is niet gering en
varieert van besprekingen met de
gemeentelijke autoriteiten, het schrijven
van brieven aan diverse instanties tot het
publiceren van een nota over de opzet
van het projekt.

Maar wat wij missen bjj al die goed
bedoelde pogingen om een jongeren-
akkommodatie van de grond te krijgen, is
een inzicht in ëe relatie tussen de
initiatiefnemers van het centrum en de
mensen waarvoor het tenslotte bedoeld is:
de jeugd van Zandvoort.

Daarover is, buiten de nogal teleur-
stellend verlopen presentatiedag in het
Gemeenschapshuis, weinig of niets bekend.
En daar zou men, nu het bestuur met
zoveel klem aandringt op bespoediging
van de totstandkoming van het centrum,
toch wel iets meer over willen weten. B.v.
over de vraag of het bestuur nog als één
man staat achter de oorspronkelijke
struktuur van het projekt. Zijn er wellicht
na de ervaring met de presentatiedag —
waarop de jeugd van Zandvoort wegbleef
— twijfels gerezen aan de opzet, heeft
men op de plaats rust gemaakt of zijn
er andere ideeën en inzichten t.a.v. het
centrum gegroeid?

Met een versnelde afwikkeling van de
stichtingsprocedure alleen krijgt men nog
geen akkommodatie die de jeugd
aantrekt en aanspreekt.

gescheiden wegen
naar het morgenrood

Nauwelijks zijn in Zandvoort de eerste
prille schreden gezet op de weg naar
de gemeenteraadsverkiezingen op 29 mei
a.s., of er tekent zich al een scheiding
der geesten af. De drie samenwerkende
progressieve partijen ppr, psp en d'66
hebben vorige week meegedeeld weinig te
voelen voor een samengaan met de pvda
en zijn bovendien ernstig teleurgesteld In
de houding van deze partij, die eerst
zelf een programma wil maken alvorens
te gaan praten over een bundeling van de
vooruitstrevende krachten in Zandvoort.

Een ontwikkeling die men overigens
niet als negatief behoeft te waarderen.
Er bestaan in Zandvoort duidelijke
verschillen tussen ppr, psp en d'66 ener-
zijds en de pvda anderzijds inzake de
politieke aanpak van mentaliteitsverandering
en maatschappijyernieuwing. Met name
buitenparlementaire akties liggen ppr, psp
en d"66 meer na aan 't hart dan de pvda.

Anders gezegd: waar de drie progres-
seve partijen een stroomversnelling in de
samenleving prefereren wil de pvda de
ontwikkeling naar een ander maatschappij-
beeld stap voor stap en binnen de
bestaande instituten afleggen. De
socialistiese wethouder Aukema heeft dit
laatste in zijn visie op de demokratie —
vorig jaar in het Gemeenschapshuis —
met nadruk onderstreept.

Wat is nu het positieve in de gang
van zaken bij politiek links in Zandvoort?
Dat de progressieve kiezer op 29 mei
duidelijk zijn keus kan bepalen t.a.v. de
politieke weg die moet voeren naar het
morgenrood.

10 tot 30%
korting

op JASJES, BROEKEN enz. enz.

Bij

't Kinderwinkeltje
Buureweg 1-3 • Telefoon 6580

Gedurende de maand januari:
10% KORTING op alle artikelen.

's Maandags de gehele dag gesloten.
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sleep in wijst voorwaarden af
voor wintergebruik
van barak aan van lennepweg

Tijdens een gisteravond gehouden
vergadering van de sleep-in werkgroep
werd voornamelijk gepraat over de voor-
waarden die het kollege van b en w in het
driejarige huurkontrakt stelt. Ook kwam
aan de orde het hulpverleningsprobleem
tijdens de zomermaanden, wanneer het
gebouw openstaat voor jeugdige toeristen.

Unaniem noemde men de voorwaarden
die het gemeentebestuur in het onlangs
aangeboden huurkontrakt stelt onaanvaard-
baar. Het werd als een 'knevelkontrakt'
ervaren, waardoor men niet kan
funktioneren zoals men wil. Vooral tegen
artikel vier van het kontrakt rees verzet.
In dit punt wordt het de sleep-in stichting
verboden voor het publiek toegankelijke
toneeluitvoeringen en andere voorstellingen
te houden. Ook mag het gebouw volgens
ditzelfde artikel niet dienen als vergader-
ruimte voor andere instellingen, hetgeen
volgens sommigen strijdig is met de
geest van de grondwet. Op deze wijze
isoleert het gemeentebestur de sleep-in
aktiviteiten volkomen van de zandvoortse
bevolking en hierdoor voelen de sleep-
inners zich uiterst gefrusteerd. Wel kan
van deze bepalingen worden afgeweken in
bijzondere gevallen, echter alleen na
voorafgaande schriftelijke toestemming
van burgemeester en wethouders. Zij
bepalen dus wanneer iets een bijzonder '
geval is, waardoor zij belangrijke invloed
uit kunnen oefenen op de gang van zaken.
Maar er staan nog meer beperkende
voorwaarden in het kontrakt. Zo mag de
barak uitsluitend worden gebruikt voor
eksperimenteel toneel, een alternatieve
galerie, du stchting van een wetswinkel en
het beoefenen van moderne rytmiek.
Deze dingen heeft de sleep-in werkgroep
in zijn brief aan de gemeente slechts
als voorbeelden genoemd voor de vele
aktiviteiten die in het winterseizoen
zouden kunnen plaatsvinden. Ook kan
volgens dit huurkontrakt de gemeente het
sleep-in gebouw binnen 14 dagen ontruimen,
wanneer men bepaalde verplichtingen
'niet behoorlijk' nakomt, waarbij opnieuw
de beoordeling aan b en w blijft wat wel
en wat niet behoorlijk is. Verder is men
het niet eens met de procedure die bij
de opstelling van het huurkontrakt is
gevolgd. Komt men met de CENAV in

Autohuur
van ouds

Garage 1 Zandvoort
v/a f 24,- p.d.
inclusief 100 km 4- Verzekering
Tel. 4580

nieuws kort
en klein

Ten bate van het fonds bijzondere
voorzieningen van het bejaardentehuis
"Het huis in de duinen' wordt op zaterdag
2 februari a.s. een bazar gehouden in
het bejaardenoord. Er zal aan de bezoekers
een groot aantal artikelen worden
aangeboden w.o. handwerken, boetseer-
werk uit eigen atelier, levensmiddelen,
huishoudelijke artikelen, postzegels, oude
en nieuwe boeken, sieraden, affiches,
vazen, koffers, etc., etc. De bazar is voor
het publiek toegankelijk van 10—12 uur
en van 14—16 uur.

Ter gelegenheid van de viering van
het derde lustrum van de afd. Zandvoort
van de Ned. Ver. v. Huisvrouwen vindt
vrijdag 25 jan. in de middaguren tussen
15—17 uur een officiële ontvangst door
het bestuur plaats in het verenigingsgebouw
'De Krocht'. De receptie wordt in de
avonduren gevolgd door het optreden van
de Two women show eveneens in
'De Krocht'. Aanvang 8 uur.

Met een 8—O zege op Duinwijck heeft
het tweede team van BC Lotus Zandvoort
het afdelingskampioenschap behaald.
De ploeg bestond uit de dames
Hebenaar, Kammeyer en Nieuwenberg en
de heren Ekels, Keiler en Van der Mije.
Zaterdagavond 23 februari wordt in
Amsterdam de promotiewedstrijd tegen
Flight gehouden voor een plaats in de
eerste klasse.

Tijdens de interland ontmoeting
Duitsland—Polen, welke morgen in
Wattenscheid plaats vindt, zal onze plaats-
genoot Wim Buchel als scheidsrechter
optreden.

in dit nummer
een nieuwe open-bomen-brief waarin het
beleid van pw wethouder Janssens wordt
geprezen, de eerste vier groeten uit
Zandvoort en de kritiek van de sleep-inners
op de door de gemeente gestelde
voorwaarden voor het wintergebruik van
de barak aan de Van Lennepweg.

burgerlijke stand
11—17 januari 1974

Overleden: Cornelia Bol, oud 87 jaar.
Ondertrouwd: Wicher Rudolf Kollen en He-
lena Johanna Assenbrpek; Dick Willem Heij-
nen en Francisca Adriana Johanna Ewoldt;
Hendrik Engelgeer en vonne Jongejan.
Geboren buiten de gemeente: Jolanda, d. v.
A. Halenbeek en M. Wielart; Monique
Louise, d. v. P. H. Halderman en L. C.
Kloosterman.
Overleden buiten de gemeente: Arendje
Paap, oud 87 jaar, gehuwd geweest met
J. Schut.

enkele gezamenijlke gesprekken ten
aanzien van het huurkontrakt voor het circuit
tot een vergelijk, in dit geval wordt de
werkgroepsleden een kompleet kontrakt
voorgeschoteld, waaronder zij nog slechts
hun handtekening moeten zetten. Dat
de sleep-inners dit niet doen is duidelijk.
Zij zullen in een brief aan de gemeente
hun bezwaren tegen het stuk uiteenzetten
en verzoeken om een gesprek met het
dagelijks bestuur van ons dorp om tot
voor beide partijen akseptabele kondities
te komen.

Na dit, zeer aktuele, onderwerp werd
ruim anderhalf uur besteed aan het
hulpverleningsprobleem dat zich heeft
voorgedaan tijdens de eksploitatie van
het gebouw als jongeren-akkommodatie
gedurende het afgelopen zomerseizoen. Er
is toen namelijk duidelijk gebleken dat
het verschaffen van goedkoop onderdak
alleen niet voldoende is. Men werd
gekonfronteerd met allerlei problemen van
verschillende aard, waarmee men
soms geen raad wist. Harddruggebruik,
alkoholisme, kriminaliteit. Het zijn allemaal
zaken waarmee men te maken kreeg.
Men kan deze probleemgevallen niet
begeleiden, omdat er een sleep-in met
honderd mensen draaiende gehouden moest
worden. Het grote dilemma ontstond
als men deze mensen door wilde sturen
naar een hulpverleningsinstantie, zoals
bijvoorbeeld Release. Deze instellingen zijn
alleen bereid gevallen op te vangen, die
zelf geholpen willen worden, die gemotiveerd
zijn. Telkens opnieuw bleek men niet in
staat deze mensen te motiveren om naar
een dergelijke instantie te' gaan. Hierdoor
bleven vele moeilijkheden onopgelost.
Voordat het komende seizoen begint zullen
een aantal leden van de groep gedurende
enige tijd stage lopen bij hulpverlenings-
instanties om zodoende inzicht te krijgen
in de problematiek en om betere kontakten
te leggen, waardoor men eventueel
gasten kan door verwijzen naar
gespecialiseerde instituten. Ron d. V.

volksuniversiteit haarlem en omstreken
verschaft komende vijf maanden
informatie over wetenschap, kunst, etc.

januari 1974
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Het programma voor de komende vijf
maanden van de Volksuniversiteit voor
Haarlem en Omstreken gaat binnenkort van
start. Evenals bij voorgaande leergangen
wordt het raamwerk van de populair-
wetenscliappelijke informatie op het gebied
van kunst, kuituur en ontspanning gevormd
door kursussen en lezingen. Daarvan zijn
er een groot aantal in het schema
opgenomen.

De kursussen en lezingen vinden plaats
in de A. H. Gerhard-Mavoschool.

Mevr. drs. A. Verschuur-Stutterheim
opent de rij met drie voordrachten met
dia's over Florence, een vervolg van de
cursus die in de herfst van 1973 is
begonnen. De data zijn 21 en 28 januari
en 7 februari (8 uur).

Drie schrijfsters vertellen over en lezen
uit eigen werk pp 5 en 19 februari en
5 maart. Het zijn resp. Yvonne Keuls,
Hella Haasse en Margo Minco. In de reeks
kursussen volgen:

11 en 18 februari: Ons Krijtland
Zuid-Limburg, voordrachten met dia's door
G. Houtman.

14 en 21 februari: China na de
kulturele revolutie, door drs. C. Schepel
(herstel van het politiek-sociale evenwicht)
en drs. J. G. Waardenburg (een ekonomiese
visie).

14 en 21 maart: Hindoeïsme, voor-
drachten met dias' en grammofoonplaten
door prof. dr. D. J. Hoens.

De reeks lezingen omvat:
4 februari: Miljeu en miljeutuin, door

G. J. N. Meyer.
8 februari: Binnenhuisarchitektuur bij

de oude Romeinen, door prof. dr.
W. J. Th. Peters.

22 februari: Naar Dalarna, het hart
van Zweden, door Simon de Waard.

4 maart: De oliepolitiek in het
Midden-Oosten, door dr. A. L. Constandse.

12 maart (8.15 uur in Coornhert-
Scholengemeenschap): De patriciërshuizen
langs de zegepralende Vecht, door
A. l. J. M. Schellart. Op 27 april of 11 mei
volgt op deze lezing een boottocht langs
de Vecht.

18 maart: Het glazeniersambacht, door
A. Bogtman. Er bestaat gelegenheid op
22 maart deel te nemen aan een ekskursie
naar het atelier van de heer Bogtman.
15 maart: Opgravingen in de Diernecropolis
van Sakkara (Egypte), door drs. H. D.
Schneider.

19 maart: Spaarnwoude, een rekreatie-
gebied in ontwikkeling, door ir. J. L.

Guldemond.
22 maart: Een stuk van de wereld,

lezing met film door Niels Halbertsma.
25 maart: Antiek zien en herkennen,

door M. B. Keezer.
In het wijkcentrum Schalkererf worden

twee avonden gegeven. B. Entrop houdt
op 29 januari een lezing met dia's over
"Schelpenpracht uit zeven wereldzeeën".
De 7de maart komt dr. P. Klops hier
met "Akuriyo, stenen-tijdperkindianen in
de twintigste eeuw".

Twee avonden voor Heemstede worden
gehouden in de Petrakerk, Limburglaan.
3. Het onderwerp van dr. S. Segal op
1 febuari is "Bloemstillevens in de
Nederlandse schilderkunst". Op 1 maart
houdt P. W. Brander in de kerk een
lezing over "Naar het vogeleiland in het
Amsterdamse Bos". Zaterdag 4 mei volgt
hierop een ekskursie naar dit bos.

De ekskursies die de Volksuniversiteit
organiseert, leiden dit voorjaar naar
Oud-Haarlem en de mooiste hofjes, langs
het molenbezit van de stad, naar Midden-
Herenduin (nabij Driehuis), naar het
Zwanenwater tussen Petten en Callantsoog.

Het veelzijdige programma voor de
komende vijf maanden vermeldt voorts de
gebruikelijke studie-, werk- en taalkursussen.
Een attraktie voor de deelnemers aan de
kursussen Engels is, dat zij de gelegenheid
krijgen van 10 tot 13 mei een trip naar
Londen te maken.

Op de avond van de 8ste maart zal
in het Frans Halsmuseum de figuur van
Franz Schubert en de betekenis van zijn
omgeving voor zijn persoon en zijn muziek
worden belicht. Medewerking verlenen
Sas Bunge (inleiding en piano), Maria van
Wel (viool) en Rom Kalma (bas-bariton).

Het. programma vermeldt voorts drie
filmavonden in de aula van de A. H.
Gerhard-Mavoschool. Vertoond worden:
1 januari: Airport; 28 februari: Jungle Cat
en 28 maart: What's up, Doe? Deze
avonden zijn alleen toegankelijk voor leden
van de VU.
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open brief over de bomen
Naar aanleiding van het plan van het

zandvoortse gemeentebestuur om in het
tijdsbestek van enkele decennia de oude en
zieke bomen aan de Kostverlorenstraat
en omliggende lanen te rooien en te
vervangen door jonge boompjes is nogal
wat stof opgewaaid. Een door het kollege
van b en w georganiseerde perskonferentie,
een rondwandeling langs het bomenbestand
en een bijeenkomst in Hotel Keur zijn niet
in staat gebleken het aktiekomité dat
streeft naar behoud van de bomen, te
overtuigen van de noodzaak deze bomen
te rooien. Want die noodzaak is er,
volgens de heer van Empelen, gemeentelijk
adviseur op het gebied van tuin- en
landschapsarchitektuur en groenvoorziening.
En niet alleen volgens hem, want ook de
gehele zandvoortse bevolking heeft kunnen
konstateren dat de bomen die op de
nominatie staan gerooid te worden vaak
geheel bladloos zijn. De bewoners van
de mooi beboste straten nemen het
gemeentebestuur bijzonder kwalijk dat de
bomen niet afzonderlijk, maar per blok,
bestaande uit ongeveer tien bomen, gerooid
zullen worden. Zij maken zich hierbij
mijns inziens schuldig aan een 'korte
termijnpolitiek'. Inderdaad is het waar dat
er enkele bomen langer kunnen blijven
staan dan nu gepland is, maar dat zal nooit
langer zijn dan enige jaren. Het gevolg
daarvan zal zijn dat de volgende generatie
een straatbeeld aantreft waarbij allerlei
bomen van verschillende leeftijd door elkaar
staan, wat bepaald niet wenselijk is.
Bovendien worden jonge bomen in geval
van afzonderlijke beplanting in hun
groei belemmerd, omdat zij dan door de
naast staande oude bomen worden
overschaduwd en niet voldoende licht
krijgen. Tijdens een bijeenkomst in Hotel
Keur, waar een konfrontatie plaatsvond
tussen de gemeenteraad en tegenstanders
van het bomenplan, werden deze problemen
uitvoerig besproken. Toen legden de
'bpmenliefhebbers' zich uiteindelijk neer
bij de beslissing van de overheid, nadat
zij eerst vele argumenten hadden aange-
hoord. Tot mijn grote verbazing wordt
enkele weken later echter een open iii'jf
aan de"wethouder van publieke werken,
de heer Janssens, gestuurd, waarin de
heer Keislair namens 100 verontruste
bewoners van de Kostverlorenstraat en
de Zeestraat opnieuw protest aantekent
tegen het plan. Uiterst vreemd vind ik het
bovendien dat niet het volledige kollege
van b en w hiervoor aansprakelijk wordt
gesteld, doch alleen wethouder Janssens
van Inspraak Nu. Deze legt slechts
een plan ten uitvoer, dat enkele jaren
geleden door de VVD-fraktie is ingediend,
waarbij ik alleen nog mijn waardering wil
uitspreken voor de openheid die hij
geeft over de stand van zaken en voor
het feit dat hij zich door zovele deskun-
digen heeft laten voorlichten. Ongetwijfeld

vervult hij zijn taak als wethouder van
publieke werken veel beter dan zijn
voorganger, de VVD-er Rudenko.

Ten aanzien van de twee onlangs
gekapte bomen aan de Kostverlorenstraat
wil ik kort zijn: de gemeente deskundigen
hebben op de g e h e l e bomen iepziekte
gekonstateerd, de deskundigen uit
Amsterdam hebben op enkele wortels en
takken van diezelfde boom geen ziekte
gevonden. Persoonlijk hecht ik meer
waarde aan de bestudering van een gehele
boom, dan aan de onderzoekingen van
enkele delen van een boom.

Hoogachtend,
J. de Valk.

voorverkoop diverse
nzh-plaatsbewijzen
uitgebreid

Ingaande heden worden rittenkaarten
en abonnementen, alsmede dagkaarten
aan de rayon- en haltekantoren in voor-
verkoop verkrijgbaar gesteld. De
voorverkoop geschiedt als regel gedurende
de openstelling van de kantoren d.w.z.
van maandag tot en met zaterdag tussen
8 uur s' morgens en 6 uur 's avonds.
De voorverkoopadressen zijn gevestigd in
Den Haag, Leiden, Katwijk, Haarlem (2),
Amsterdam, Alkmaar, Bergen, Schagen,
Den Oever, Hoorn, Purmerend, Volendam
en Den Helder.

De regeling komt erop neer, dat in
principe alle soorten plaatsbewijzen
behalve enkele reizen en retours in voor-
verkoop verkrijgbaar zijn. Aan de loketten
worden verkocht: Rittenkaarten voor de
lokale zowel als voor de interlokale lijnen,
alle soorten abpnementen, dagkaarten
geldig op de NZH-iijnen, alsmede do
gekombineerde dagkaarten NZH/FRAM, de
regio-dagkaarten in het gebied tussen
Leiden en Den Haag, de 65+ reduktie-
kaarten en de gekombineerde bus/ijsbaan-
kaart Alkmaar (alleen te Haarlem en ten
noorden van het Noordzeekanaal).

Abonnementen worden uitsluitend
verstrekt op vertoon van een stamkaart
en op de dag, wanneer de geldigheid
ingaat.

De NZH heeft deze maatregelen
genomen om de reiziger zoveel mogelijk
ter wille te zijn en om het vervoer zo
soepel mogelijk te doen verlopen.

De voorverkoop van rittenkaarten door
de chauffeurs — na 9 uur 's morgens —
blijft vanzelfsprekend van kracht.

AAN DE BONNEN VAN DE K O E R A N T . . .
komt vakwerk te pas. Zetter Jan Baars verricht 2 x in de week hand- en
monnikenwerk bij het vervaardigen van de bon. De bon die het u mogelijk maakt
u te abonneren op de Zandvoortse Koerant, die net als de bon 2 x per week
verschijnt. De koerant die u door middel van reportages, berichten en mede-
delingen informeert over hetgeen er in uw woonplaats voorvalt.
Vandaar deze nieuwste aflevering van de bon. Net als de voorgaande echt
handwerk.

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: ?_.. ?-.. 5-.. 5.. j.. &.. -... ;... >.. :•.. • >..

Straat: :... :... 7.. -... ... ?•• :••• :••• :••• r- :••• •••• :•••

Plaats: r... r.rr F.. ?.- ?.; 5-.. ?.. g-..- :... r-- r- :•••

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar f 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.

o
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De vu, uu- . , .

Niet alleen de kinderen van school B
waren benieuwd hoe de fotograaf te werk
ging, ook slager Van der Mije wilde het
vanuit zijn deuropening wel eens bekijken.
Naast de slagerij de boekhandel van de
wed. C. F. G. Lorenz. Links op de kaart
het huis van meester Schumacher. Het
neergelaten zonnescherm hangt voor de
etalage van de kpmestibleszaak van Roest.
Doordat de Oranjestraat nog niet bestond
had men een beter gezicht op hotel
Welgelegen dan nu (wat eigenlijk maar
goed is).

p.—

De Haarlemmerstraat ademde in 1905
de rust van een landweggetje met
als enige passanten een paard en
wagen en twee wandelaarsters die
angstvallig hun japonnen tegen straatvuil
behoedden.
Er zijn meer en duidelijker opnamen van
de Haarlemmerstraat, maar we gaven
aan deze de voorkeur, omdat hierop de
onjangs afgebroken (en nog af te breken)
huizen te zien zijn.

verschenen in de Zandvoortse
Koerant in de maanden

november/december en deze
ansichtenrubriek, die een

visueel beeld van Zandvoort

geeft rond de eeuwwisseling

tot en met de jaren dertig,
werd op slag populair onder

de lezers. Abonnees stelden

spontaan hun ansichtenver-
zameling ter beschikking voor

het maken van afdrukken voor

de koerant, anderen belden op
of bezochten ons bureau aan

Willemstraat 29 b voor het

verschaffen van nadere infor-
matie en gegevens over de
oude prentbriefkaaren. Lezers,
die een nummer van de koerant

waren kwijtgeraakt, waarin de

foto's met tekst van mevr.
Kraan-Meeth stonden afgedrukt

en nieuwe abonnees, die van
de rubriek hadden gehoord,
kwamen een krantje halen.

Maar we zijn door onze voor-
raad, op een enkel eksemplaar

voor het archief na, heen.

Bijzonder spijtig, maar wij
kunnen geen oude nummers
met de kaarten meer verkopen.
Wat wij wel kunnen en vandaag
ook doen zijn de eerste vier

groeten uit Zandvoort nog eens
afdrukken. Wij zijn er van
overtuigd dat wij de liefhebbers

er een groot plezier mee doen.
Een volgende groeten uit
Zandvoort treft u In ons
nummer van, komende vrijdag
aan.

Er zullen niet veel lezers zijn die in
het gebouw achter de lantaarnpaal
Bennoheim herkennen.
Op de voorgrond de Koningstraat met
aan beide zijden de z.g. modderkommen.
Hier bevinden zich nu gemeentewoningen.
Uiterst rechts op de foto het onlangs
afgebroken Kinderhuis 'Klein Kijkduin'.
In het witte huis links woonde groente-
handelaar Ter Wolbeek. Het huis bestaat
nog (Van Ostadestraat) maar heeft door
een plat dak een ander aanzien gekregen.
Het huis daarachter, dat eveneens nog
bestaat, heeft zijn oorspronkelijke vorm
behouden.

Ditmaal een kijkje de 'Kostverloren-
straatweg' in. Er gold toen voor deze
straat een maksimum snelheid van
'10(1) km per uur, zoals op het ronde
verkeersbord staat aangegeven.
Ook de tekst op het witte bord
daarnaast willen we u niet onthouden:
'Bouwterrein te bekomen aan beide
zijden van de weg. Informatiën geeft
de opzichter Luijendijk, Haarlemmer-
straat 10'.

vvv's willen faciliteiten

om nadelige gevolgen

benzinedistributie op te vangen
Wat voor gevolgen zal een eventuele

voortzetting van de benzinedistributie voor
ons land en In het bijzonder de kustgebieden
hebben? Het Is een vraag die de vakmensen
op het gebied van toeristiese aktiviteiten
momenteel vrijwel dagelijks bezighoudt.

Volgens vyv-mensen maken onze
oosterburen, die jaarlijks het grootste
kontingent vakantiegangers leveren, op
dit ogenblik duidelijk op de plaats rust.
Zij nemen een afwachtende houding aan
en daar willen de toeristiese instellingen iets
aan gaan doen. In de eerste plaats door
er bij de regering — via het Nationaal
Bureau van Toerisme — bij voortduring op
aan te dringen een pakket van faciliteiten
te verschaffen die het de buitenlandse
toerist mogelijk moeten maken zijn
vakantietijd hier ongestoord door te
brengen. Of die faciliteiten er zullen komen
en in welke mate, daarover valt nog
weinig te zeggen. Maar de vvv-deskundigen
vinden wel dat er spoedig iets moet
gebeuren, anders kiezen de vakantie-
gangers van over de grenzen een andere
bestemming voor hun vrije weken.

Eén ding weet men zeker: weinig of
geen benzine voor buitenlanders zal in de
nederlandse toeristenindustrie een hele
omwenteling teweeg brengen. De slogan
"vakantie in eigen land' krijgt' een hogere
waarde, die men er tot nu toe aan
gegeven heeft. Allerwegen wordt dan ook
naarstig gezocht naar een gerichte aanpak
om de nederlander in eigen huis te houden.
Uiteraard zien de NS hun koren bloeien,
want zij zullen een deel van die markt in
eigen huis willen halen. Met geheel
verzorgde vakantiearrangementen en
mini-trips.

Een man die zich van de situatie en
de mogelijkheden die deze biedt voor
aanpassing een beeld heeft gevormd, is de
hr. J. Adriani van de federatie van vvv's
in Nrd. Holland. Tegenover een mede-
werker van een krant in de provincie
verklaarde hij in een vraaggesprek:

'We moeen komen tot een bundeling
van krachten, met alle landelijke federaties.
Dit is geen eenvoudige zaak.' Zijn federatie
noteerde vorig jaar in het noordhollandse
gebied liefst zes miljoen overnachtingen,
inklusief hotels. Als daar een belangrijk
deel vanaf valt door gebrek aan belang-
stelling uit het buitenland, zal het een
krachttoer worden het verlies met
nederlanders op te heffen.

De hr. Adriani koestert grote
verwachtingen van de nederlandse regering
'Ik weet dat het geven van faciliteiten
sterk afhankelijk is van hetgeen de andere
landen doen met de nederlandse toerist.
Het is een kwestie die internationaal
opgelost moet worden. En dat kost tijd
en overleg. Maar we moeten wel gauw
weten waar we aan toe zijn. We staan
voortdurend in kontakt met het Nationaal
Bureau voor Toerisme, dat deze zaak
aankaart bij de regering.'

De noordhollandse federatie is minder
somber gestemd dan men in het algemeen
bij de individuele vvv's te horen krijgt.
Adriani: 'We heben dertig mille gereser-
veerd bij propaganda in het buitenland.
Dat materiaal gaat in elk geval weg.
Bovendien hebben we nog geen enkele stand
op beurzen in het buitenland geannuleerd.'
Want: 'Als je je gezicht niet laat zien,
ben je nergens. Je moet er rekening mee
houden, dat die benzineschaarste een
gunstige wending krijgt. Heb je geen
rekame gemaakt, dan kun je wel inpakken.'

Op dit moment is het internationale
gebeuren nog zo onoverzichtelijk, dat er
voor de federatie geen touw aan vast te
konpen is. 'Neem nou Oostenrijk, er zijn
daar 200.000 nederlanders op de bonnefooi
met de auto naar toe. Maar als je de
grens passeert, moet je wel een volle
tank hebben. En dan nog is het de vraag
waar of je in het land genoeg benzine
krijgt om weer terug te rijden.'

Dat Noord-Holland, bij benzine-
schaarste een deel van het duitse toerisme
zal meekrijgen, daar is de heer Adriani

vast van overtuigd. 'Met zestig liter rijd
je van het Ruhrgebied naar onze kust. We
zijn voor Duitsers makkelijker te bereiken
dan bijvoorbeeld Spanje, Italië en
Joegoslavië. Maar bij alle overwegingen bij
het maken van vakantieplannen gaan
verzorgde vlieg-, trein- en touringcarreizen
een zware rol spelen. Wat ons gebied
betreft kunnen we zeker een toename
verwachten van buitenlandse touringcars
zoals die 'bollenreizen'.

En toch zitten de Noordhollandse
toeristenbedrijven, maar ook partikulieren,
die in 'logies met ontbijt' of in zomer-
huisjes doen met angst en vreze te
wachten. Hun prijzen zijn in grote mate
gericht op de Duitse konjunktuur. Prijzen,
die de gemiddelde nederlander niet wil of
kan betalen. Moeten zij een stap terug
doen als inderdaad die nederlandse toerist
de opengevallen plaats komt opvullen?

Adriani: 'Het is een groot misverstand
dat de duitsers meer willen en kunnen
betalen dan de nederlanders. Ik heb
gemerkt dat zij op dit gebied prijsbewust
en zeer krities zijn. Het kan er bij mij
moeilijk in, dat verhuurders zich blind
staren op meer Marken. Als ze de duitse
toerist het vel over de neus willen halen,
dan komen ze zichzelf wel tegen. Ze prijzen
zich volledig uit de markt.'

De stichtfng Vrije Recreatie heeft de
huidige situatie onmiddelliik aangegrepen
om de overheidsinstanties te vragen de
beperkende bepalingen inzake het kamperen
op te heffen. Het schijnt dat er in ons
land een groeiende interesse naar dit soort
toerisme bestaat, vooral gedwongen door
de benzinedistributie. Gezegd wordt dat
bezitters van karayans en kampeerders het
dichter bij huis willen zoeken.

Kunnen de legale kampeerterreinen deze
hausse dan opvangen? Of moeten er in
Noord-Holland meer kampeerplaatsen
komen? Adriani: 'In ons gebied hebben
we genoeg kampeerakkommodatie. Er was
altijd plaats genoeg. We zijn er niet zo
voor geporteerd om illegaal kamperen te
entameren. We moeten voorkomen dat het
landschap wordt aangetast door allerlei
tenten en karavans. Die bepalingen hebben
zeker hun waarde. Op dit moment ziet hij
nog geen reden voor de overheid daarvan
af te wijken.

PeanduDürbe feaeran!1

giroaktie
nierstichting
in
zandvoort

De enige tijd geleden gehouden
landelijke inzamelingsaktie t.b.v. Nier
Stichting Nederland heeft door diverse
oorzaken niet In Zandvoort plaats gevonden,
reden waarom via de PTT huls aan huis
een stortingskaart en een folder werd
bezorgd.

Door middel van deze kaart kan het
publiek een klein of groot bedrag over-
maken naar de stichting die het geld
besteed voor versnelling van dialyse en
transplantatie, het scheppen van
behandelingsmethoden en wetenschapelijk
onderzoek.

In 1973 vonden er in Nederland ca.
100 niertransplantaties plaats.

Ca. 800 patiënten werden in dat jaar
twee keer per week aan een kunstnier
behandeld.

Deze behandeling (dialyse) redt het
leven van mensen bij wie de nieren niet
meer werken

Het uitvallen van de nierfunktie gaat
meestal geleidelijk, leder jaar komen er
200 a 300 nierpatiênten in het stadium
waarin voor het behoud van hun leven
dialyse onvermijdelijk wordt.

Een geslaagde transplantatie geeft de
getransplanteerde kans op een vrijwel
normaal bestaan terug.

Niet minder belangrijk is het feit, dat
elke transplantatie een plaats voor een
(nieuwe) patiënt aan een (bestaande)
kunstnier vrijmaakt.

Het aantal dialyseplaatsen in Neder-
land wordt beperkt door de beschikbare
geldmiddelen en mankracht.

Volgens deskundige berekeningen
hadden er in 1973 190 transplantaties
moeten geschieden, in 1974 zouden dit er
280 moeten zijn, in 1975 370 en in de
volgende jaren 400 per jaar. Zou men
belangrijk beneden deze cijfers blijven,

dan zou door een tekort aan dialyseplaatsen
het aantal sterfgevallen belangrijk stijgen.

Het nederlandse volk heeft via de
Nier Stichting Nederland in de afgelopen
vijf jaar vier miljoen gulden besteed aan
versnelling en verbetering van mogelijk-
heden voor dialyse en transplantatie, aan
het verwezenlijken van de mogelijkheid
ook kinderlevens te redden met behulp
van deze behandelingsmethoden, aan
vakanties en andere bijdragen aan levens-
vreugde van nierpatiënten en aan
medies-wetenschappelijk speurwerk vooral
ter voorkoming van nierziekten.

Het gironummer van de Nier Stichting
Nederland is 388.000.

^•belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman.
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

Ja, ik wil mijn omzet op peil houden

en. ga regelmatig adverteren in de

'ZANDVOORTSE KOERANT!



familieberichten sport — spel

Op 15 januari overleed, na de ge-
boprte van ons dochtertje Ammy,
mijn lieve vrouw

AMMY PAAP-BRUIN
in de leeftijd van 26 jaar.

Uit aller naam:
A. Paap

Oudorp, 18 januari 1974
Munnikenweg 17

Correspondentie-adres:
Zandvoortselaan 19 B, Zandvoort
De crematie heeft heden plaats ge-
vonden in het crematorium te Drie-
huis-Velsen.

Heden is na een langdurig lijden In
•vrede van ons heengegaan onze lieve
moeder, grootmoeder, zuster, behuwd-
zuster en tante

ANTJE DE ROODE
sinds 1966 weduwe van Dirk Paap

in de gezegende leeftijd van 87 jaar.

P. Paap Dzn.
M. A. Paap-Dees
Corry
J. Paap-Paap
J. Paap
Hans, Dick
A. Joukes-Paap
P. P. J. Joukes '
Marianne, Dirk, Philip
en verdere familie

Zandvoort, 17 januari 1974
"Hulsmanhof", Nieuwstraat 10

Correspondentie-adres:
Piet Leffertsstraat 4 """

Moeder ligt opgebaard in de Rouw-
kamer van het "Hulsmanhof".
Gelegenheid tot condoleance-bezoek
's avonds van 7.30—8.00 uur.

De begrafenis zal plaats hebben
maandag 21 januari a.s. 's middags
om 2.00 uur op de Algemene Be-
graafplats te Zandvoort, voorafgegaan
door een rouwdienst in het "Huls-
manhof", aanvang 1.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de
begrafenis in de aula op de begraaf-
plaats.

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem-en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 19 en zondag 20 januari:
Zr. C. Havers, Gasthuishofje 27, tel. 2791.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 20 januari:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

JEUGDHUIS:
10.30 uur: Jeugdkapel. Dhr. A. L. Moll.

GEREF. KERK

Zondag 20 januari:
10 uur Ds. J. de Waard.

19 uur Drs. B. Boelens urt- Castricum
in 'Het huis in"'dV duinen'.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 20 januari:

10.30 v.m. ds. A. Noorman
N.H. Bussum.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

WEDSTRIJD-UITSLAGEN
Zaterdag 12 januari:
B-junioren:

E.D.O. 2—Zandvoortm. 2 4—2
C-junioren:

Schoten 2—Zandvoortm. 2 O—3
R.C.H. 4—Zandvoortm. 4 O—4

A-pupillen:
E.D.O. 5—Zandvoortm. 5 4—O

B-pupillen:
Bl'daal 3—Zandvoortm. 4 2—4
Hoofddorp 5—Zandvoortm. 7 O—4

De overige wedstrijden gingen wegens
terreinafkeuring niet door.

Zondag 13 januari:
Zandvoortm.—Beverwijk 1—O
Zandvoortm. 2—Alkm. Boys 2 1—O
D.C.O. 2—Zandvoortm. 3 2—O
Zandvoortm. 4—Velsen 4 2—1
D.S.S. 6—Zandvoortm. 6 2—O
Zandvoortm. 7—D.S.S. 7 5—3
V.S.V. 8—Zandvoortm. 8 3—O
Stormvogels 9—Zandvoortm. 9 3—3
O.G. 11—Zandvoortm. 10 4—2

A-junioren:
Schalkwijk 1—Zandvoortm. 1 O—3
D.C.O. 3—Zandvoortm. 2 1—2

Dames:
T.Z.B. 1—Zandvoortm. 1 1—3

WEDSTRIJD-PROGRAMMA
Zondag 20 januari:

D.E.M. 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.
Bl'daal 2—Zandvoortm. 3 12 u.

33 Ripperda 4—Zandvoortm. 4 11.45 u.
38 St.vogels 6—Zandvoortm. 5 12 u.
73 Zandvoortm. 6—Velsen 6 12 u.

126 Schoten 8—Zandvoortm. 8 12 u.
134 Kennemers 9—Zandvoortm. 9 12 u.
197 Zandvoortm. 10—Schoten 11 12 u.
A-junioren:
207 Zandvoortm. 1—Schalkwijk 1 12 u.
236 Geel Wit 2—Zandvoortm. 2 12 u.

Zaterdag 19 januari:
5 O.D.I.N. 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.

19 S.V.J. 2—Zandvoortm. 2
24 Zandvoortm. 3-S.C.W. 2
37 Zandvoortm. 4—S.M.S. 5
61 Zandvoortm. 5—Energie 5

A-junioren:
73 Zandvoortm. 1—De Brug 1

B-junioren:
85 H.F.C. 1—Zandvoortm. 1

112 Zandvoortm. 2—H.B.C. 2
141 Zandvoortm. 3—E.D.O. 3
152 T.Y.B.B. 4-Zandvoortm. 4
C-junioren:
166 R.C.H. 1—Zandvoortm. 1
195 E.D.O. 2—Zandvoortm. 2
204 H.B.C. 3-Zandvoortm. 3
222 Zandvoortm. 4—Sp.woude 2
A-pupillen:
339 Zandvoortm. 1—D.E.M. 1
363 Zandvoortm. 2—Schoten 2
374 Schalkwijk 3—Zandvoortm. 3
388 Zandvoortm. 4—D.S.S. 4
397 D.S.S. 8—Zandvoortm. 6
B-pupillen:
405 Zandvoortm. 1—D.C.O. 1
420 D.C.O. 2—Zandvoortm. 2
438 Geel Wit 3-Zandvoortm. 4
443 R.C.H. 4—Zandvoortm. 5
449 Zandvoortm. 6—T.Y.B.B. 6
448 Zandvoortm. 7—Geel Wit 5

15 u.

14 u.
12.30 u.
12.30 u.

14 u.

15.15u.
15.15 u.
15.15u.
12.30 u.

11.15 u.
10 u.

11.15 u.
10 u.
11 u.

11.15 u.
11.15 u.
11.15 u.

11 u.
10 u.

11.15 u.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Voor onze gloednieuwe boekhoudmachine
zoeken wij een snelle

TYPISTE
voor het faktureren van de advertenties
in de tijdschriften die wij verzorgen en
voor, als het kan puntgaaf, afwisselend
type-werk.

Wij zijn een druk, snelgroeiend bedrijf, waar in
een leuke sfeer, hard gewerkt wordt.
Geïnteresseerd? Bel ons even voor een afspraak
02507-4745 en vraag naar toestel 4.

Exploitatie Maatschappij van Periodieken
en Nieuwsbladen Bureau van Vliet b .v.,
Burg. van Fenemaplein 19, Zandvoort.

MALLORCA
Een paar uur vliegen en U landt op het
zonovergoten vliegveld van Palma de Mal-
lorca.
Het eiland heeft een oppervlakte van 3600
km2 en telt 350.000 inwoners.

Na een eeuwenlange Romeinse en Moorse
overheersing werd het in 1229 heroverd
door de Spaanse koning Jaime l. In 1349
werd het samengevoegd aan het koninkrijk
Arragon en na de eenwording van Arragon
en Spanje bleef Mallorca tot dit laatste
land behoren.

Allemaal interessant om te weten, doch voor
velen niet erg belangrijk.

Voor velen is wel van belang om te weten
dat in Mallorca bijna altijd de zon schijnt,
dat er lange zandstranden zijn, dat er
tevens heerlijke smalle winkelstraatjes zijn
en dat de avonden onvergetelijk zijn.

Leg 14 van die onvergetelijke avonden voor
U vast en doe dat eenvoudig bij:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

Neem. uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gaathulspleln 3 • Telefoon 2129

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

DOE DONS
GA DONS

Dekbedden
1-persoons 130x200 cm v.a.
ƒ 99,— p. stuk; 2-persoons
200x200 cm v.a. f 159.—

p. stuk.
KUIK • TEXTIEL

Grote Krocht 30—32
't INTERIEUR

Stationsplein 13—15
Tel. 6975

Meubelmaker gevraagd, tel.
6681, tevens voor jong echt-
paar: woonruimte en oude
kinderboekjes.

Jong echtpaar met hond
zoekt woonruimte voor per-
manent. Br. onder nr. 500
bur. Zandv. Koerant.

T. k. a. 1 bekken, 20 inch
ƒ50,—; 1 bekken, 18 inch
(paiste), ƒ 40,—; samen
/80.—. Tel. 023-336656
na 5 uur.

Hondenkapsalon
Renée Schram

voor de totale haar- en huid-
verzorging van Uw hond.

Gevestigd sinds 1955,
m.o.B. Tevens waarneming
praktijk Mevr. Wezenbeek,
Troelstrastraat 7, tel. 4999.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.

NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Voor uw familie- en handels-
drukwerk reeds 45 jaar
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat 2,
Telefoon 02507—2507

Schildersbedrijf

C. J. PAAP
Burg. Beeckmanstraat 33,
telefoon 4765

Doe het relf afdaling
Verf • Glas • Behang

Hofdijkstraat 24 (noord)
Telefoon 2206.

Huis, flat of zomerhuis gevr.
Juni of juli, 4 pers. Telef.
2525.

Zelfs een stem

als een klok...

is niet toereikend om uw.
artikelen onder de aandacht
van het Zandvoortse publiek
te brengen. Vroeger ging
dat nog. Toen deed de
dprpsomroeper het. Maar
die is niet meer.
U hoeft 't hoofd echter niet
in de schoot te werpen want
de Zandvoortse Koerant is
er om de ingezetenen op
uw aanbiedingen attent te
maken. De krant die 2 maal
in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z
wordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.
U kunt ons bellen onder
nummer 2135 of uw annon-
ce sturen naar postbus 151,
t.n.v. Zandvoortse Koerant

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. sedipl. PED1CURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs f 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Ivjeerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT

KUNSTGEBIT-REPARATIES
Telefoon 43 65

Binnen één uur klaar

Twee eenpersoons ledikan-
ten. Telefoon 4738.

SPORTSHOP

LEO STEEGMAN
Alle sportkleding en -artikelen

nu met 10% korting
o.a. tenniskleding en skikleding

Voetbalschoenen o.a. Pelé Santos Star van 74,50 voor 63,50
Trainingspakken, div. maten voor 40, —
Rok jeans, div. kleuren van 49,90 voor 39,90
Div. spijkerbroeken voor 30, —
Sturkapantalons met 20% korting
De laatste rib jeans, smalle pijp van 19,95 voor 15, —
Miss Levis en Levis jacks, div. kleuren voor 15, —
Pullovers, sterk verlaagd, o.a. van 34,50 voor 25, —
Alle damesblouses
Damespullovers
Kinderblouses
Kinderpullovers
Kinderspencers
Kinderparka
Kinderskipak
Slaapzakken
Licht gewicht rugzakken

van 29,95 voor 20, —
van 39,95 voor 25, —
van 17,95 voor 15, —
van 17,95 voor 15, —

v.a. 10, —
van 37,90 voor 30, —
van 78,50 voor 65, —
van 45,50 voor 35, —
van 53,90 voor 40, —

Handschoenen en mutsen met 20% korting.

HALTESTRAAT 35 TELEFOON 5986

Uitverkoop 1974
vanaf heden t/m 7 februari 1974

Deze belangrijke verkoopperiode voor vele detailzaken dient vooral nu
voor 100% benut te worden.
Uw huidige en toekomstige klantenkring dient U tijdig op de hoogte te
houden van Uw speciale uitverkoopaanbiedingen.
De doeltreffende methode daarvoor is gedurende de uitverkoopweken te
adverteren in de "Zandvoortse Koerant".
Duizenden lezers hebben grote interesse voor Uw aanbiedingen. U kunt
voordelig adverteren middels een advertentiekontrakt waarvan U ook na de
uitverkoop voor verdere seizoensaanbiedingen een goed gebruik kunt maken.
Vraag even per telefoon 21 35 ons kontraktformulier aan.
De tekst voor Uw advertentie zien wij spoedig tegemoet teneinde tijdig de
ruimte hiervoor te reserveren.

de administratie van de Zandvoortse Koerant

PEETERS RUIMT OP!!!
Single koffers 6,95 voor 4,95
Cassetterecorder • 198,— ,, 158,—
Cassetterecorder Sony 205,— ,, 179,—
Sony stereo inst. 1195,— ,, 948,—

(incl. boxen, tuner, verst.'draaitafel)
Stereo verst., tuner, boxen 469,— ,, 348,—
Aristona tuner 345,— ,, 289,—
Korting 2 x 12 Watt verst 298,- „ 198,-
Aristona versterker 448,— ,, 328,—
Sony portable (o.a. visserijb.) 415,— ,, 335,—
8 track (grote cass.) recorder 498,— ,, 318,—
B&O portable radio 285,— „ 225,—
Sharp portable radio 218,— ,, 179,—
Aristona stereo pick-up 218,— ,, 179,—
HiFivex pick-up ..„ 128,— ,, 98,—
Gründig bandrecorder ...\' 444,— ,, 375,—
Gründig bandrecorder 516,— ,, 425,—
Aristona portable radio 148,— ,, 108,—
Garrard stereo pick-up 458,— ,, 378,—
Portable radio Sonoler 248,— ,, 188,—
Aristona portable radio 206,— ,, 148,—
Klokradio 48,— „ 31,—
Braun mixer + vlees-, groentesnijd 110,— ,, 79,—
Braun scheerspiegels 5,—
Braun sixtant scheerapp 89,— ,, 69,—
Braun koffiemolen 37,— ,, 27,—
Braun koffiemolen 78,— ,, 48,—
AEG koffiemachine 205,— „ 155,—
Erres grill 179,— „ 69.—
Kalorik koffiëzetapp 49,— ,, 25,—
Electrische kam 46,— ,, 23,—
Krups scheerapp. • 79,— ,, 48,—
Alle Remington scheerapp. 25% korting
Lady-shave 54,— ,, 27,—
HOBART VAATWASMACHINE 2095,- „ 1095,-
ELECTRISCH FORNUIS 798,- „ 498,-

(snelkookplaat, tijdklok, grill etc.)
SONY port. tv 595,— ,, 395,—
Aristona tv portable 525,— ,, 425,—
Warfodale boxen per box 345,— ,, 198,—
B&O boxen per stuk : 225,— „ 165,—
B&O tuner verst 1115,— ,, 895,—
LP of Single vanaf ,1 GULDEN
Boek van ROBINSON CRUSOÊ van 16,90 ,, 6,90
Posters vanaf 1 GULDEN
Alle kalenders van 1974 40% korting; zit nog van alles bij.

Peeters Zandvoort b.v.
Haltestraat 56 - Zandvoort - Telefoon 3618



TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
'5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies

zwart/ wit-televisles
radio's
bandrecorders

wasmachines
centrifuges

•jAr Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes l jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

DONKERE DAGEN ? DONKERE ETALAGES ?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

OPRUIMING

JONGENS-, MEISJESKLEDING
30% korting op truien en kindermajo's

•
20% korting

op broeken, pyama's, blouses

KOMT U EENS KIJKEN ?
OOK VOOR ANDERE ARTIKELEN

INTERESSANTE KORTING

1HJYN-
WYCK
ZAND-voorn

Hilversum, 's-GrarcIandscneg 91

Praktisch in de duinen
wonen, met de zee om de
hoek en de bossen •vlakbij.
Overholland bv bouwt zo'n
unieke combinatie aan de
Jan van Galenstraat in
Zandvoort, direct bij de
Boulevard Barnard.
78 twee- en driekamerflats.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen tanaf f 55.500,-.
Vraag inlichtingen bij uff
makelaar of bij de directie-
makelaar:

H. W. Cosfcr
Makelaar in onroerende
goederen
Burg. Engelbcrtsstr. 11,
Zandvoort
Tel. 02507-5531/6H4

CENTRALE VERWARMING
S-. TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

IADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ

HUIZE ELHORST
BLIJFT BEWEREN . . .

Thuis dineren
is toch veel intiemer

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis
uit bent!

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie.

Koude buffetten vanaf 12 personen.

Verzorging van recepties, enz.

NIETS IS ONS TE VEEL!!

Belt u ons eens 023—326244 of komt u praten
op ZIJLWEG 31, HAARLEM.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Voor
ABONNEMENT

BELLEN

2135

BOETIEK

PAPILLON
GALERIJ KERKSTRAAT
Ingang nr. 22, Telefoon 29 49

DIVERSE SPECIALE
AANBIEDINGEN
PANTALONS PIERRE ROBIN
BLOUSES - ROKKEN

van 74,50 nu voor 50,—

V-HALS PULLOVERS, wol
KOL PULLOVERS, wol
RONDE HALS PULLOVERS, wol

van 34,50 nu voor 17,50

POLO BLOUSES van 34,50 nu voor 15,—

TE GEK
u MOET GEWOON MAAR EENS
KOMEN KIJKEN

x &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 - Telefoon 5351

J. Portegies-Schoenservice

<§ilde iSckcenmaker

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN

en originele ZWEEDSE MUILEN.
ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES

SANITAIR
ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

EjE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Wèsterparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

familie en handelsdrukwerk

drukkerij PUdty/hgertenbaGh
achterweg .1, tel. 6581, zandvbort

WIJ RUIMEN OP!!
Vele restanten met kortingen

»an 10% tot 50%

SPECIAALZAAK VOOR •
HERENMODEenlfERENKLEDINO

KERK8TR.20 • TEL-.3136

In het huwelijksgoederenregister ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is op
9 januari 1974 ingeschreven de akte van huwelijks-
voorwaarden d.d. 4.1.1974 van

Hermina Catharlna Gezina Koremans
en Hendrik Goor,
beiden wonende te Zandvoort.

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VUEGREIZEN\ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS, WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 - TEL. 29 14

WONINGBOUWVERENIGING
"EENDRACHT MAAKT MACHT"

ZANDVOORT

Voor leden komen beschikbaar:

1. de eengezinswoning Boerlagestraat 16,
huurprijs ƒ 151,65 per maand.

2. de flatwoning Sophiaweg 21,
huurprijs ƒ 175,30 per maand.

3. de flatwoning Keesomstraat 309,
huurprijs f 293,90 per maand.

4. de flatwoning Keesomstraat 353,
huurprijs f 293,90 per maand.

5. de flatwoning Keesomsraat 395,
huurprijs f 293,90 per maand.

6. de flatwoning Lorentzstraat 483,
huurprijs ƒ 326,00 per maand.

7. de woning begane grond, Keesomstraat 273,
huurprijs ƒ215,85 per maand, bestemd voor
bejaarden of alleen wonende.

8. de garage Keesomstraat 31a,
huurprijs ƒ 37,50 per maand.

9. de garage Keesomstraat 47a,
huurprijs ƒ 40,00 per maand.

10. vermoedelijk komt leeg — onder voorbehoud
— de flatwoning Lorentzstraat 341, huurprijs
/ 326,00 per maand.

De toewijzing van deze woningen geschiedt pp
rangnummer. Het bestuur verstrekt een bereid-
verklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij Burgemeester en
Wethouders. Het inkomen van het gezinshoofd
is medebepalend i.v.m. de hoogte van de maand-
huur.

Inschrijving vóór dinsdag 22 januari a.s. 19 uur
aan het kantoor van de vereniging, Noorderstraat 1
onder vermelding van rangnummer. De uitslag van
de voorlopige toewijzing zal eerst donderdag
24 januari om 2 uur in het gevelkastje Noorder-
straat 1 worden gepubliceerd.

VRAAGT U PERSONEEL?
Plaatst dan een advertentie

In de Zandvoortse Koerantl
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pvda zandvoort wil streven
naar springlevende demokratie

In het onlangs verschenen Medellngen-
blad van de Partij van de Arbeid Is het
programma voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen opgenomen. In dit vijftien
pagina's tellende stuk wordt uitvoerig
Ingegaan op onderwerpen zoals volkshuls-
vesting, miljeu, onderwijs, volksgezondheid,
toerisme, grond en financiën. Overigens Is
het programma nog niet definitief, want de
partijleden kunnen tot 31 januari nog
amendementen op het stuk indienen.

Het programma rust op drie pijlers.
Allereerst wil men een grotere betrokken-
heid van de bevolking bij het overheids-
beleid bereiken door een grotere openheid
van de kant van het gemeentebestuur. Dit
zal volgens de socialisten leiden tot een
springlevende demokratie die de burger
uitnodigt en aanzet tot aktieve deelname
en waarin eksperimenten op allerlei terrei-
nen dienen voor een zich steeds vernieu-
wende maatschappij. Naast de openheid
is in dit program als belangrijk uitgangs-
punt genomen dat Zandvoort in de eerste
plaats een woon- en leefgemeenschap is.
Men vindt dat beperkte, financieel-
kommerciéle belangen te vaak doorslag-
gevend zijn geweest bij de genomen beslis-
singen. Want hoewel het toerisme een be-
langrijke bron van inkomsten voor vele
Zandvoorters vormt, is ons dorp voorna-
melijk een forensengemeenschap. Ten derde
stelt men dat de pvda niet de partij is die
de belangen dient van de tweede woning-
bezitters en van de groot-hoteleigenaren.
De pvda is de partij die opkomt voor de
man of de vrouw met de kleine portemon-
naie, die ook in Zandvoort betaalbaar
kunnen genieten.

Een demokraties bestuur
Ten aanzien van de openheid wil men

de werkzaamheden van het kollege van
b en w meer in de openbaarheid brengen,
o.a. door agenda's van hun vergaderingen
openbaar te maken, en het publiek spreek-
recht verlenen tijdens de raadsvergaderingen.

Een belangrijk punt is ook dat men
zich verklaart voor een programkollege, dat
zich vóór de verkiezingen heeft vastgelegd
op een bepaald- kernprogramma. Blijkt dit
niet mogelijk te'.zijn dan zal men als voor-
waarde voor de toetreding tot een afspiege-
lingskollege de mogelijkheid stellen een
aantal fundamentele en konkrete punten uit
het verkiezingsprogramma te kunnen
realiseren.

Volkshuisvesting en ruimtelijk beleid
Ten aanzien van bestaande woningen

zal de hoogste prioriteit gegeven worden
aan woon- en wijkverbetering. De wijze
waarop de huizen hersteld worden dient
primair door de bewoners bepaald te
worden. Sloop van woningen wil men tot
het onvermijdelijke beperken. Hieruit vloeit
voort dat men tegen het saneringsplan
'Noordbuurt' is.

Inzake het verder uitbouwen van
Zandvoort is het uitgangspunt van de pvda
dat aantasting van omringende natuur-
gebieden tot het uiterste beperkt moet
worden. Dit betekent dat een zekere sta-
bilisering van het inwonertal noodzakelijk is.
Nieuwbouw dient derhalve in eerste instan-
tie slechts plaats te vinden ten behoeve
van de opvang van woonbehoeften door
de natuurlijke aanwas van de eigen lokale
bevolking. Hieruit volgt, dat men de uit-
voering van de bestemmingsplannen 'Zuid'
en 'Kostyerlorenpark' gefaseerd, d.w.z. in
delen, wil realiseren. Het betekent eveneens
dat indien vermindering van de bevolkings-
groei daartoe aanleiding geeft, uitvoering
van de plannen gedeeltelijk of geheel niet
behoeft door te gaan.

De pvda wil dat het gemeentebestuur
in de toekomst zal streven naar verbetering
van de bestuurlijke organisatie en naar
verdere demokratisering van de woning-
bouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht'.
Het EMM-bestuur zal zich in alle openheid
moeten opstellen, o.a. door het regelmatig
beleggen van ledenvergaderingen.

Het bouwen van een tweede woning

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoons 2135

wil men verbieden. Het betrekken van een
pand als tweede huis wordt slechts toege-
staan indien geen andere huurder of koper
gevonden kan worden.

Verkeer en vervoer
De pvda verklaart zich tegen de

aanleg van een aan- en afvoerweg naar
Zandvoort, omdat men de natuurlandschap-
pen wil behouden. Wel wil men 'Nieuw
noord' ontsluiten door een korte ringweg
aan te leggen die zal lopen van de Herman
Heijermansweg naar de Keesomstraat,
dwars door het oostelijk natuurgebied van
de gemeente.

Welzijn en volksgezondheid
Men streeft naar een goed overleg met

maatschappelijke instellingen, waarbij van
bevoogding van gemeentezijde geen sprake
mag zijn.

Fluoridering van het drinkwater wijst
men af.

Ruime faciliteiten wil men verstrekken
aan hulpverleningscentra, zoals bijvoorbeeld
een wetswinkel. Men is van mening dat
kunst en kuituur een funktie moeten hebben
in de bevordering van de kreatieviteit van
alle mensen. Het jeugdcentrum zou hierin
een essentiële funktie kunnen vervullen.

Men Is sterk voor steun aan de wereld-
winkel, vooral op financieel gebied,
omdat deze organisatie bijdraagt aan de
bewustmaking t.a.v. de onrechtvaardighed
in de derde wereld,

Grond
Uitgangspunt voor de pvda is dat de

grond in gemeenschapsbanden gebracht
moet worden. In dit licht streeft men naar
de toepassing van een funktionele grond-
politiek, d.w.z. dat de vraag, welke grond
zal worden uitgegeven en tegen welke prijs,
gekoppeld wordt aan de aktiviteiten die
op de grond komen, waarbij de zwakkeren
lagere prijzen zullen betalen.

Financiën
De tekorten op de rekreatiebegroting,

die een gevolg zijn van de toeristiese
funktie van Zandvoort, dienen volgens de
pvda niet uit de algemene geldmiddelen
van de gemeente gedekt te worden. Naast
een hogere bijdrage van de direkt finanicieel
profiterende bedrijven en burgers zal de
instelling van een toeristenbelasting het
tekort moeten wegwerken.

Dit konseptprogramma is tot 31
januari a.s. onderhevig aan amendementen,
die uitsluitend schriftelijk kunnen worden
ingediend. Hierna kan men tot 8 februari
tegenamendementen indienen. Het geheel
zal besproken worden tijdens twee open-
bare ledenvergaderingen op 22 en 28
februari in het Gemeenschapshuis. Tijdens
een besloten ledenvergadering op 12 maart
zal de kandidatenlijst voor de raadsverkie-
zingen definitief worden vastgelegd.

nieuws kort
en klein

Maandag 28 januari belegt het aktie-
komité voor het behoudt van de bomen in
Zandvoort in hotel Keur aan de Zeestraat
een film- en diskussiebijeenkomst. Dit in
tegenstelling tot een eerder bericht in een
ander persorgaan waar a.s. donderdag als
datum voor de samenkomst stond vermeld.

Voor deze meeting, waarop de boom-
en plantdeskundige A. Hoekstra een inleiding
zal houden over de instandhouding van het
bomenbestand, heeft het komité het kollege
van b en w en andere in bomen geïnte-
resseerde inwoners uitgenodigd.

Het is, aldus een persbericht van het
komité, uitdrukkelijk niet de bedoeling zich
te keren tegen het gemeentebestuur, maar
om juist samen met het kollege te komen
tot een verantwoord groenbeleid voor de
toekomst. En dit onder het motto: 'er zijn
meer wegen die naar Rome leiden' en 'een
mens is nooit te oud om te leren'.

Restaurateur G. van Duizenvoorden
van het gelijknamige visrestaurant aan de
Haltestraat heeft voor 'het tperisties menu
van het jaar' de door het Nationaal bureau
van toerisme beschikbaar gestelde zilveren
vork gewonnen. Duivenvoorden behoorde
tot een van de honderden horecabedrijven
die hebben deelgenomen aan de door
Nestlé Nederland in samenwerking met de
vaderlandse horeca-ondernemingen uitge-
schreven kompetitie om de zilveren koks-
muts. De zilveren vork was de derde prijs.

De eerste en de tweede prijs gingen resp.
naar hotels in Amsterdam en Vlissingen.
Een suksesvol resultaat voor het visrestau-
rant aan de Haltestraat.

In verband met zijn leeftijd zal de heer
A. Loos zijn funktie als staflid van de afd.
Zandvoort van het Ned. Rode Kruis neer-
leggen. Vanaf 1938, dus bijna veertig jaar,
heeft de heer Loos een groot gedeelte
van zijn vrije tijd aan het Rode Kruiswerk
in Zandvoort besteed. Hij was mede-
oprichter van de plaatselijke Rode Kruis-
kolonne, een organisatie die hij in de loop
der jaren verder heeft uitgebouwd en
begeleid. Verder trad hij op als docent bij
de door het Rode Kruis georganiseerde
winterkursussen, assisteerde bij race-
evenementen op het crcuit en was betrokken
bij tal van andere aktiviteiten van de hulp-
organisatie.

Op vrijdag 25 januari a.s. neemt hij
tijdens een officiële receptie in hotel Keur
aan de Zeestraat afscheid van het Rode
Kruiswerk in de badplaats. De ontvangst
vindt plaats van 16 tot 18 uur.

Nu de eerste generatie sleep-in staf-
leden langzaam maar zeker afzwaait —
door voortgezette studie, maatschappelijke
funktie of politieke ambitie — zoekt de
sleep-in werkgroep naar kandidaten voor
het zomerwerk in het jongerenverblijf. Wie
interesse heeft voor dit veeleisende maar
boeiende werk, kan kontakt opnemen met
sleep-in medewerker Hans Vader, Kerk-
straat 38, tel. 2115. Hij verstrekt alle
nadere gegevens over dit werk waarvoor
een vergoeding wordt gegeven.

Door het achterlaten van een porte-
feuille met zijn adres kon de politie eind
vorige week een inbreker opsporen die kort
tevoren een inbraak had gepleegd in een
woning aan de Regentesseweg. De eigenaar
van de portefeuille bleek niet meer woon-
achtig te zijn op het adres dat op het
kaartje stond vermeld. Na een uitgebreid
onderzoek door de zandvoortse recherche in
samenwerking met de haarlemse posterijen
en de afd. bevolking kon het nieuwe adres
van de man worden gelokaliseerd. Op deze
plaats werd hij ook door de politie in
hechtenis genomen en naar Zandvoort
overgebracht voor een nader verhoor.

Op uitnodiging van het gemeente-
bestuur vindt hedenmiddag een bespreking
in het gemeentehuis plaats tussen b en w
en medewerkers van de sleep-in werkgroep
over het verblijf van het krakersgezin v. Tet-
terode in de barak aan de Van Lennepweg.
De gemeente had in een eerder stadium
opheldering over de huisvesting van het
echtpaar in de sleep-in barak gevraagd en
er daarbij op gewezen dat het verblijf van
het gezin in strijd was met de Woningwet
en de doeleinden van de sleep-in. De
werkgroep van de sleep-in reageerde daarop
met te stellen dat de familie v. Tetterode
met het hanteren van wettelijke maatstaven
niet uit de nood is geholpen. Het echtpaar
is daarom tot het vinden van een betere
en duurzame oplossing onderdak in de
sleep-in aangeboden.

Inmiddels heeft burgemeester Nawijn
met het echtpaar gesproken. Dit gesprek
werd door de familie v. Tetterode als
positief ervaren. Nu maar afwachten wat
er verder gebeurt.

Op de zaterdagen 2, 9 en 16 februari
geeft de toneelgroep van de folklore-
vereniging 'De Wurf' uitvoeringen van een
blijspel, waarin een bekende figuur uit
Zandvoort rond de eeuwwisseling centraal
staat. Het stuk, getiteld 'Lawaai bij Dappere
Kees', zal worden opgevoerd in het ver-
enigingsgebouw 'De Krocht'. Aanvang der
voorstellingen 20.00 uur.

Na afloop van de opvoering vindt
een bal plaats met muzikale medewerking
van 'The Sensations'.

zandvoortmeeuwen verloor op valreep
voorsprong tegen dem

Zandvoortmeeuwen zag eergisteren
vier minuten voor het einde van de wedstrijd
tegen DEM de in de eerste helft behaalde
1—O voorsprong verloren gaan. Arbiter
Thomen konstateerde een overigens alleen
door hem waargenomen handsbal door een
der ZVM-spelers en kende — onder een
regen van protesten van de zijde van de
kustbewoners — een penalty aan DEM toe.

Jac Kleef was de aangewezen man om
het leer in het alleen door keeper Henk Bos
beschermde doel te knallen. Bos had geen
schijn van kans tegen het loeiharde schot
van Jac Kleef en Zandvoortmeeuwen was
de leiding kwijt. De 1—O voorsprong van
Zandvoortmeeuwen hing trouwens al lang
aan een zijden draadje tegen het veel
sterkere DEM uit Beverwijk. Direkt na de
aftrap werd de verdediging van Zandvoort-
meeuwen aan alle kanten ingesloten door
de uitstekend kombinerende en manoeu-
vrerende aanvalslinie van de gastheren.
De uitval van de voorhoede van Zandvoort-
meeuwen, ondernomen kort na de aanvang '
van de wedstrijd, kwam dan ook als een
komplete verrassing. Maarten Koper sprintte
snel door de overrompelde verdediging van
DEM en gaf de bal op het juiste moment
af aan de meegekomen Heesemans. Deze
knalde het leer zonder aarzelen en beheerst
achter de doelman van de gastheren, 1—0.

Zandvoortmeeuwen moest de voor-
sprong gedurende de rest van de ontmoe-
ting met man en macht verdedigen tegen de
aanvallen van de op revanche beluste
DEM-ploeg. Het was voornamelijk aan het
kundige optreden van Henk Bos te danken
dat de aanvallers geen kans kregen een
definitieve bres te schieten in de nogal
onzeker reagerende ZVM-defensie. Gelukkig
voor Zandvoortmeeuwen bevonden zich
onder de aanvalsspitsen van de klup uit
Sevsrwijk geen schutters van formaat,
anders had het er beroerd uitgezien voor
de kustbewoners.

In de tweede speelhelft vonden er weer
enkele spelerswisselingen plaats. De ge-
blesseerde Swart werd vervangen door
Vlaar en in de slotfase nam Fred Kramer
de plaats in van Poerwo. Ook in het tweede
gedeelte en zeker gedurende de eerste
dertig minuten gaf de ontmoeting het beeld
te zien van een geheel dominerende DEM-
ploeg en een zich zwak verwerend Zand-
voormeeuwen. Keeper Bos was vaak de
enige die het hoofd koel hield en het leer op
het juiste moment uit de lucht plukte of
zich onvervaard op de bal wierp.

Tegen het eind van de wedstrijd zag
de voorhoede van Zandvoortmeeuwen kans
de aanvalslinie van de gastheren naar de
eigen speelhelft terug te dringen en de
verdediging in het nauw te brengen. Het
begon er naar uit te zien dat Zandvoort-
meeuwen de oogst mee naar huis kon
nemen, maar vier minuten voor het einde
werd die illusie definitief de bodem ingesla-
gen. Scheidsrechter Thomen besliste dat er
handsbal door een ZVM-speler was ge-
maakt en wees aan DEM een strafschop

toe. U bent inmiddels op de hoogte van de
afloop. Het schot van Jac Kleef was raak.
Het was vooral bijzonder spijtig voor keeper
Bos, die tijdens de ontmoeting zijn doel
uitstekend had verdedigd.

In de allerlaatste minuten ondernamen
beide ploegen nog verwoede pogingen aan
de gelijk stand een eind te maken, maar
het lukte niet. Het bleef 1—1.

De stand in de kompetitie na de
wedstrijden van eergisteren, luidt als volgt:
HRC 12
RCH 12
VIOS-W 12
DWV 12
Vitesse '22 .
ZVV
Kennemers .
DEM
Alk. Boys 12 3 5 4 1 1 15—15
Velsen 12 3 4 5 10 7—9
Stormvogels ... 12 2 5 5 9 9—15
Zandvoortm ... 12 1 4 7 6 10—20
Beverwijk ...
Schagen . ...

7 5 O 19 21—10
7 4 1 18 20—6
8 2 2 18 22—11
6 4 2 16 20—12

12 6 3 3 15 23—16
12 5 3 4 13 9—10
12 4 4 4 12 13—11
12 3 6 3 12 13—12

12 3 O 9 6 8—24
12 O 3 9 3 1—19

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (in tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploitatie-
kosten in dit jaar. en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
in 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Neder!. Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomische
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE f 1,50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande 1 jan. 1974, f 15,— per jaar
en f 8,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit ƒ 20,— per
jaar).

Wij zijn er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

De administratie van de
Zandvoortse Koerant.

Zandvoort, januari 1974

AAN DE UITVERKOOP VAN DE BONNEN...
kunnen we nog niet beginnen. We hebben ze hard nodig voor gezinshoofden,
alleenstaanden en andere burgers van de gemeente die zich tot op heden nog niet
voor een abonnement op de Zandvoortse Koerant opgaven. Ds koerant die u
tweemaal per week op de hoogte houdt van grote en kleine gebeurtenissen in
uw woonplaats.
In dit nummer is dat het programma van de pvda voor de a.s. gemeenteraads-
verkiezingen in Zandvoort. Gewoon een primeur, want het lijvig werkstuk is nog
maar nauwelijks de deur uit. En verder nieuws over Typsoos/Lions die afgelopen
zaterdag een soort come-back beleefde en een aankondiging van een film- en
diskussieavond over bomen. Op dit moment het meest aktuele onderwerp in
Zandvoort.

Kijk, dat weet u nu ook weer door de koerant. U kunt haar echt niet missen.

B

N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

• U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: •:.. vr. ir.. •:.-. ~... :..= '... .... ;..-. : -...

Straat: ;.-.. ?.v >.. ... -... y.. :... r... :... -... :... r... •;..

Plaats: ?.: F.T r... f..- ,.-.. F.. r„ &. ~... :... -. ...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



familieberichten familieberichten me

Heden is geheel onverwacht van ons weggenomen mijn innig geliefde man,
onze zorgzame vader en schoonvader, onze beste zoon, schoonzoon, broer,
zwager en oom

CORNELIS MARIE VAN DE LAARSCHOT
op de leeftijd van 57 jaar.

W. B. VAN DE LAARSCHOT-PAAP
WILLY en CHRIS

Zandvoort, 19 januari 1974
Haarlemmerstraat 40

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van de parochiekerk ,,St.
Agatha", Grote Krocht te Zandvoort. Bezoek aldaar op dinsdagavond van
8.00—9.00 uur.
De crematie vindt plaats op woensdag 23 januari a.s. in het crematorium
te Velsen, na aankomst Irein 15.26 uur, halte Driehuis-Westerveld.
Vertrek vanaf Haarlemmerstraat 40 circa 14.50 uur.
Gelegenheid tot condoleren na afloop van de crematie.

10 tot 30%
korting

op JASJES, BROEKEN enz. enz.

Bij

't kinderwinkeltje
Buureweg 1-3 • Telefoon 6580

Gedurende de maand januari:
10% KORTING op alle artikelen.

's Maandags de gehele dag gesloten.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ l,— verhoogd voor
administratiekosten.

Gevr. in klein gezin zelfs,
huish. hulp vanai 21 jaar
voor 2 ochtenden p. week
van 9 tot 13 uur, liefst di.
en do. te Aerdenhout bij bus
80. Tel. 023—243732.

Gevr. damesfiets, oud model.
Tel. 3415.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Gevr. kamers of etage met
kookgelegenheid en douche
voor alleenst. dame. Telef.
6684 na 18 uur.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695.-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Gratis aangeb. sous-t, kamer
met c.v. en warm en koud
stromend water, gebr. van
douche en w.c., tevens gra-
tis ontbijt. Tegenprestatie
het beantwoorden van de
nachtbel tussen 24 en 8 u.
Br. no. 600, Zandv. Krt.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Restaurant La Reine,
Kerkstraat 15, Zandvoort
vraagt voor half februari

jonge zelfstandig werkende
kok

en een
alde de cuisines

Telefoon 4708 of 4774

Te koop aangeboden hang-
olielamp. Telefoon 5402.

Gevraagd huish. hulp in de
Fahrenheitstraat, Zandvoort.
Belt u even 02510—28700.

Welke (ongeh.) jonge vrouw,
modern, slank, middelb. opl.,
28—38 jr., gaat af en toe
eens een fikse strandwande-
ling maken m. ongeh., sport.,
onafh. veertiger.
Br. no. 601, Zandv. Krt.

Voor
omroepers

bellen 2135

TOPSLAGERIJ

BURGER
Haltestraat 3

AFSLAG VARKENSVLEES
3.48
4.38
4.98
5.68
5.98

500 gr Schouder
Karbonade

500 gr Rib
Karbonade

500 gr Haas
Karbonade

500 gr Hamlappen

5OO gr Frikando

Woensdag
Gehaktdag

500 gr Gehakt
half/om 2.

Donderdag
Nassï m. veel vlees

Uit eigen keuken 4| OQ
500 gram I.ÖU

Heeft u een lapje stof in de kast?
Of een kledingstuk wat niet meer past?
Is het te groot of is het te klein
Geen nood uw COUPEUSE maakt het weer fijn.

Telefoon 6481

FORTUNA M

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. SPI E R IE U S • Koninginneweg 21
Zandvoort • TELEFOON 02507-5012

u er wel eenó genoeg van ... ?

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u milieubewust moet
worden, nietwaar?

b en w vragen krediet
voor her-en sierbestrating

In de eerste openbare raadsvergade-
rlng van 1974 op dinsdag 29 januari a.s.
komen een drietal wegenprojekten aan de
orde. B en w stellen achtereenvolgens een
verbetering van de aansluiting Kosterstraat-
Kerkplein, de herbestrating van de Hogeweg
en een sierbestrating van Boulevard de
Favauge, voor.

De verbetering van eerstgenoemd
wegenplan omvat het vervangen van het
lusvormige weggedeelte en de trottoir-
betegeling aan de noordzijde van het
Kerkplein door een sierbestrating.

Voorts zal de toegang tot de Koster-
straat zodanig uitgevoerd en gesitueerd
worden, dat zo weinig mogelijk verkeer van
deze straat gebruik zal maken. Hiertoe
zal de klinkerverharding op trottoirniveau
worden aangebracht.

Het Kerkplein zelf is door de gekozen
plaatsen voor banken en bomen voor het
verkeer afgesloten. Waar nodig zullen be-
tonnen paaltjes worden geplaatst.

De door de verkeerspolitie aangegeven
laad- en losplaats aan het Kerkplein zal
van 08.00—18.00 uur uitsluitend ten dienste
van de verzorging van de bedrijven mogen
worden gebruikt. Buiten de voor laden- en
lossen aangegeven tijden kan er vrij
geparkeerd worden, i

Met de uitvoering van het plan is een
bedrag van ƒ 25.000,— gemoeid.

Het wegdek van de Hogeweg vanaf
de kruising met de Oranjestraat tot en met
het verkeersplein nabij de Thorbeckestraat
is zo slecht dat het nodig aan vernieuwing

Wegdek van Hogeweg
moet worden herbestraat

toe is, aldus het kollege van b en w.
Men heeft overwogen dit weggedeelte te
asfalteren maar de daaraan verbonden
kosten zijn zo hoog — alle onder de rijbaan
liggende kabels, leidingen, riolering, etc.
moeten dan worden verlegd naar de trottoirs
— dat dit niet verantwoord wordt gevon-
den. Er is nu gekozen voor een beton-
klinkerbestrating welke door de deskun-
digen voor het verkeerskarakter van de
Hogeweg bij uitstek geschikt wordt
geacht.

Met de voorgestelde herbestrating is
een bedrag van ƒ 113.520,— gemoeid.

En tenslotte vragen b en w een
krediet voor de aanleg van een sierbestra-
ting op het gedeelte van de boulevard de
Favauge tussen de Strandweg en het
Schuitengat. Hierdoor zal een aaneengeslo-
ten geheel ontstaan met de reeds aange-
brachte sierbestrating van de Strandweg,
het Schuitengat en de boulevard de Favauge
ter hoogte van het zgn. zomercentrum.
De bestaande verharding van het te ver-
beteren boulevardgedeelte bestaat uit een
klinkerverharding voor de rijbaan — welke
is afgesloten voor alle verkeer — met voet-
paden langs zee-- en landzijde. Het aan-
brengen van een sierbestrating op het
bedoelde gedeelte van de boulevard de
Favauge wordt geraamd op / 168.000,—.
Aangezien na uitvoering van de resterende
werken in het zomercentrum nog een bedrag
van ƒ 40.000,— zal overblijven, is thans
een krediet van f 128.000,— nodig.

typsoos lions naar winst
tegen b.s. leiden

Het ziet er naar uit dat het de laatste
tijd door tegenslagen geteisterde Typsoos/
Lyons de inzinking te boven is gekomen en
zijn oude vorm gaat hervinden.

Afgelopen zaterdag versloeg het
basketball-team van de badplaats tijdens
een in razendsnel tempo en op technies
niveau uitstekend gespeelde wedstrijd de
runner-up, BS Leiden, op overtuigende wijze
met 114—109 pnt.

Ondanks het in een nabijgelegen
gemeente gelijktijdig gespeelde topduel
Levi's—Transol was de Pellikaanhal bijzon-
der goed bezet en de toeschouwers leefden
enthousiast mee met de prestaties van hun
resp. favorieten. De nieuwe coach van het
zandvoortse team, Henny Blom; zorgde
direkt al voor een verrassing door het in de
strijd brengen van het basisvijftal be-
staande uit Freeman, Bartolome, Kroder,
Vrolijk en Hoeksema, Coach Blom liet deze
kombinatie, zonder een enkele wissel, ge-
durende de volle veertig minuten binnnen de
lijnen. Een opzet, die achteraf bekeken, de
juiste bleek om Typsoos de zege te be-
zorgen.

BS Leiden was met haar aanhang met
een gerust hart naar de badplaats ge-
komen, overtuigd als men was het de laatste
tijd nogal matig draaiende Lions op de
knieën te dwingen. Het pakte evenwel
anders uit. De leeuwen gaven zich met
volledige inzet om de wedstrijd in hun
voordeel te beslissen.

Na een gelijkopgaand duel met een
licht overwicht aan de zijde van Typsoos
werd bij de 10e minuut een 28—22 stand
bereikt.

De wissel van de wat tegenvallende
P. de Jong voor de nieuwe (oude) aanwinst
Wim Franke bracht de Leidenaren dichterbij
de leeuwen. Bij de ruststand 56—57 was
nog alles mogelijk en de vraag bleef open
in hoeverre de Zandvoorters de scoringsdrift

van Webster (40 punten) zouden kunnen
beteugelen. Royals bleek inmiddels al geen
vuist te kunnen maken tegen Bartolome,
terwijl de gevaarlijke Heuts al op drie p's
was gezet.

Van de zevende minuut tot de tiende
minuut in de tweede helft wisten de
Zandvoorters de wedstrijd in hun voordeel
door te drukken 87—78. In de veertiende
minuut moest Heuts het veld verlaten van-
wege het maksimale aantal fouten.

Met de moed der wanhoop bestormde
de Leidenaren de zandvoortse basket. Het
was Karel Vrolijk die in deze fase de
verdediging van BS Leiden met 13 punten
inmaakte, De eindstand was 114—109 in
het voordeel van Typsoos/Lions.

Freeman 34 punten, Vrolijk 28,
Hoeksema 20, Kroder 18, Bartolome 14.

A.s. zaterdag speelt Lions in de Pelli-
kaanhal tegen Frisol uit Dordrecht. De
ploeg staat niet hoog, maar weet tegen
elk team een grote score te bereiken.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043.3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

matthias
uit warmond
speelde
'our town'

Vrijdagavond j.l. gaf de toneelver-
enlglng 'St. Matthias' uit Warmond een
opvoering van 'Ons stadje' van Thornton
Wilder. Het bijzondere van dit stuk was
dat het niet op het toneel doch temidden
van de bezoekers op een verhoging werd
gespeeld, waarbij kubussen In verschillende
afmetingen als stoelen, tafels en In het
laatste bedrijf zelfs als grafzerken dienden.

Het was wel een vreemde gewaarwor-
ding om de spelers zich met niet-aanwezige
attributen te zien bezighouden: hekjes die
open en dicht gedaan moesten worden, een
paard dat bij de teugels gehouden werd,
flessen die de melkman neerzette en boon-
tjes die werden afgehaald. Op ons per-
soonlijk kwam dat wel erg kinderlijk over,
temeer daar het akteren van de meeste
Matthias-spelers nogal wat te wensen over-
liet. Dat we ons in de loop van de avond
toch meer betrokken gingen voelen bij de
gebeurtenissen in 'Olmendam' kwam in de
eerste plaats door de verteller, die bepaald

.niet onverdienstelijk de verschillende
situaties schetste en daarbij zelf ook nog
een paar rollen voor zijn rekening nam.
Van de spelers die ons, uiteraard met uit-
zondering van regisseur Han Rooth, niet
bekend zijn, willen we mevrouw Pit, de
doktersvrouw, de eigenaar van de plaat-
selijke krant de heer Weber en zijn dochter
Liesbeth noemen. Hun prestaties staken
gunstig af bij die van de andere mede-
werkenden, hoewel we allen een goede
rolkennis moeten nageven.

De drie bedrijven, achtereenvolgens
in 1901, 1904 en 1913 spelend, gaven ons
een idee van drie belangrijke stadia in het
leven, eindigend met de dood, waarbij de
overleden Liesbeth op een goede dag terug-
gaat naar het rijk der levenden om, diep
teleurgesteld, zich daarna weer bij de
gestorvenen te voegen.

Een wonderlijk gebeuren, deze opvoe-
ring van 'Ons stadje', waarbij alle mede-
werkenden uniform gekleed waren in bruin
en geel. Het applaus aan het slot van de
voorstelling bewees dat de bezoekers het
gebodenen wisten te waarderen. Dat uw
verslaggeefster, behoudend als ze is, er
wat skepties tegenover stond, mag gerust
op konto van haar leeftijd geschreven
worden. Kr. M.

• famijie en handelsdrukwerk

drukkerij pUQtv'/h/gertenbach
• achterweg l, tel. 6581. zandvoort : ' ;

kollege wil in beroep
tegen afwijzing gs
planwijziging circuit

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.

03.00
03.34
04.10
04.39
05.09
05.41
06.11
06.46
07.27
08.11

januari 1974
L.W. H.W.

11.02
11.38
00.04
00.30
01.01
01.30
02.00
02.28
03.02
03.42

15.08
15.44
16.17
16.45
17.17
17.50
18.22
19.01
19.48
20.36

L.W.

23.15

12.14
12.45
13.16
13.45
14.15
14.51
15.23
16.12

Het dageijks bestuur van de gemeente
Zandvoort Is het niet eens met het besluit
van Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland toestemming te onthouden aan het
bestemmingsplan tot wijziging van het
circuitgebied (binnenterrein).

GS hebben deze wijziging — die de
vestiging van het 12 maanden zomerplan
mogelijk moet maken — afgewezen
omdat naar hun oordeel eerst meer dui-
delijkheid moet komen over de oplossing
van het wegenvraagstuk. Gedeputeerden
wijzen daarbij op een brief van de burge-
meesters van de Zuid-Kennemergemeenten,
waarin de vrees wordt uitgesproken dat een
ekstra bezoekersaantal van 10.000 per-
sonen per dag aan 12 maanden zomer, de
wegen in de regio zou overbelasten.

B en w van Zandvoort zijn het hier
volkomen mee oneens en wijzen er op dat
het bezoek in de seizoenmaanden groten-
deels komt van degenen die in Zandvoort
in grote getale als logeergast, dagbezoeker
of anderszins verblijven. Een groot deel
van het bezoek zal gebruik maken van het
openbaar vervoer, aldus het kollege. En

verder valt te verwachten dat het bezoek
aan het projekt het grootst zal zijn op
minder mooie stranddagen. Van een ekstra
aanbod van 10.000 bezoekers per dag zal
daarom tijdens de drukke seizoenmaanden
geen sprake zijn, stellen b en w. En zij
voegen daar aan toe dat buiten de drukke
seizoenmaanden de kapasiteit van de
wegen naar Zandvoort voldoende is om dit
ekstra bezoek te kunnen verwerken.

B en w vinden de stellingname van het
provinciaal bestuur 'des te merkwaardiger',
omdat dit kollege zich drie jaar geleden
bereid verklaarde aan het 12 maanden
zomerplan de nodige medewerking te ver-
lenen. Toen waren gedeputeerden reeds op
de hoogte van de bezwaren van te Zuid-
Kennemergemeenten, aldus het kollege.

B en w stellen de gemeenteraad ten-
slotte voor tegen de beslissing van
Gedeputeerde Staten bij de Kroon appèl
aan te tekenen.

eanduaarrse feaeran!1
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b en w willen woonwagenkamp
aan keesomstraat opheffenuit

Lieten wij u vorige maal het Haar-
lemsch Kinderhuis aan de'buitenkant
zien, vandaag tonen wij u het inte-
rieur. Bij het binnenkomen een lange
houten gang met houten banken langs
de muur. Op deze verdieping bevond
zich o.a. de eetzaal. De trap rechts
op de foto leidde naar de slaapzalen.
Let u eens op de schorten die de
meisjes in die tijd (de kaart is uit
1914) droegen en op hun strohoeden
met brede rand en linten die aan de
kapstokken hangen.

hier staan
uw brieven
Geachte redaktie,

In uw koerant van 21 januari, dinsdag
j.L, hebt u tot ons genoegen grote aan-
dacht besteed aan ons concept-verkiezings-
programma. Daar het artikel ging over een
concept-programma dat door middel van
amendementen nog zeer ingrijpend ge-
wijzigd kan worden, lijkt het ons als bestuur
van de pvda, afdeling Zandvoort, nood-
zakelijk, dit feit te benadrukken.

De kop boven uw artikel juicht: pvda
Zandvoort wil streven naar springlevende
demokratie. Welnu, ook binnen de pvda
wordt gestreefd naar een springlevende
demokratie, vandaar onze nadruk op het
woord concept.

Om u nog een primeur te bezorgen:
nu reeds staat vast dat er binnen de pvda
afdeling Zandvoort een flink aantal amen-
dementen ingediend zal worden.

De uiteindelijke formulering van het
definitieve programma denken wij nog meer
aandacht toe van uw kant, dan het concept-
programma mocht ontvangen.

Het zou ons tenslotte een groot
plezier doen als deze brief even ruime aan-
dacht zal krijgen als het concept zelf.

Nogmaals dus en zo duidelijk mogelijk:
de pvda afdeling Zandvoort is in diskussie,
en zal voor de komende verkiezingen met
een zo evenwichtig mogelijk, goed door-
dacht, en op demokratische wijze tot stand
gekomen programma aan de gemeenteraads-
verkiezingen deelnemen. Dat zijn we aan
onze leden en aan onze kiezers verplicht.

Met dank voor de plaatsing,
en vriendelijk groetend,
het bestuur van de
PvdA-afd. Zandvoort

In onze publikatie van het pvda-
programma voor de a.s. gemeenteraads-
verkiezingen hebben wij duidelijk laten uit-
komen dat het hier ging om een konsept.
Dit kan, dachten wij, nauwelijks aan de
aandacht van de serieuze lezer zijn ont-
snapt. — red. zvt. krt.

Geachte redaktie
Op woensdag 23 januari vond in ge-

bouw 'De Krocht' een 'feestmiddag' plaats,
georganiseerd door Randstad Amusement.
De kinderen van de zandvoortse basis-
scholen waren hiervoor uitgenodigd door
middel van een op school uitgereikte folder.
Op deze folder was tevens een tekening
gemaakt, die, indien mooi gekleurd, door
de leerlingen aan de zaal kon worden
afgegeven, waarmee men kans maakte op
een mooie prijs.

Ondergetekende moeders hebben hun
kinderen naar 'De Krocht' gebracht. Wat
ons daarbij opviel was de onbeschrijflijke
wanorde die er heerste. Totaal geen toe-
zicht, uitgezonderd een paar vaders en
moeders die met inzet van hun lichamelijke
krachten de kleinste kinderen naar binnen
hebben 'geknokt'. In de zaal was de herrie
nog erger. De tekeningen waar de kinderen

zo ontzettend hun best op hadden gedaan,
lagen door de hele zaal verspreid. Een
kleine dreumes die z'n tekening door een
van de heren zag afgegrist, stond huilend
toe te kijken hoe zijn kunstwerk werd
vertrapt.

Jasjes van de allerkleinsten zaten
onder de kauwgom. Een klein kind zat te
braken pp de grond.

Wij vragen ons dus af, als zoiets in
Zandvoort wordt georganiseerd, dan zal
daar toch toestemming of vergunning van
de gemeente voor gegeven moeten worden.
Kan er dan eerst niet naar worden geïnfor-
meerd welke organisatie hier achter staat,
zodat toestanden als deze worden voor-
komen?

De voorstelling welke om half drie zou
beginnen en om half vijf zou eindigen,
begon om drie uur en duurde tot kwart
over vier. Van elk kind werd 'notabene een
entreeprijs gevraagd van ƒ 1,95.

Namens zeer veel moeders die het wel
degelijk met ons eens zullen zijn, tekenen

mevr. Hebenaar
mevr. Groenendijk

Geachte redaktie
Tijdens de in december j.l. gehouden

rondwandeling met het gemeentebestuur
langs het bomenbestand vroeg ik, of er
ook bomen bijgeplant worden langs de
Zandvoortselaan. De heer Van Empelen,
gemeentelijk adviseur op het gebied van
tuin- en landschapsarchitektuur en groen-
voorziening, antwoordde dat dit niet het
geval is, omdat jonge bomen tussen de
oude te weinig licht zouden krijgen. In de
Kostverlorenstraat wil men bloksgewijze
te werk gaan: d.w.z. een gedeelte oude
bomen vervangen door jonge aanplant. Door
het weghalen van 2 dode bomen aan de
Zandvoortselaan bij het zeebrapad is nu
zo'n blok ontstaan. Langs het fietspad is
ruimte voor 5 en langs de ventweg voor
4 eksemplaren. De huizen van dit gedeelte
van de weg zijn bepaald niet mooi van
vormgeving en ontsieren de eens zo mooie
beboomde laan. Plant men flinke bomen
met een doorsnede van ± 25 cm, dan zal
de Zandvoortselaan weer de mooie entree
krijgen Voor de badplaats.

Hoogachtend
J. L. G. Niessen
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nieuws kort
en klein

De politie gaat paal en perk stellen
aan het parkeren voor de hoofdingangen
van de flats aan de Lorentzstraat en de
Reinwardtstraat. Het heeft er veel van
weg, dat elke automobilist zijn wagen het
liefst mee naar boven zou willen nemen,
aldus de politie, die eind vorige week op
de voorruit van een aantal geparkeerde
auto's een 'gele bon' heeft gedeponeerd.
Zij die met een dergelijke boodschap zijn
gekonfronteerd kunnen kontakt opnemen
met wijk- en hoofdagent Schagen, die op
maandag- en donderdagavond zitting heeft
in de herv. noodkerk aan de Linnaeusstraat
tussen 7 en 8 uur.

25
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27
28
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05.09
05.41
06.11

januari 1974
L.W. H.W.

00.30
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12.45
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Radio Peeters Zandvoort maakt bekend dat:
Zij de samenwerking met de TD Zandvoort heeft opgezegd.
Derhalve verzoeken wij onze clientèle, die apparaten door
ons wensen gerepareerd te hebben, de klachten op te geven
over telefoonnummer 02507—3618.

WIJ NEMEN GEEN ENKELE VERANTWOORDING OP
GENERLEI WIJZE VOOR REPARATIES VERRICHT
DOOR ANDEREN.

Wim Peeters

Hedenavond belegt de afd. Zandvoort
van de Katholieke Volkspartij een besloten
ledenvergadering in het Gemeenschapshuis
waar gesproken zal worden over het
royement van de heer Pas als lid van de
kyp door het afdelingsbestuur. Een kom-
missie uil het kvp kringbestuur Haarlem
wil een verzoening bewerkstelligen tussen
de heer Pas en de afd. Zandvoort. Het
bestuur wil echter eerst de mening van de
leden peilen alvorens over de intrekking van
het royement een besluit te nemen.

Verder zal overleg worden gepleegd
over het uitkomen met één lijst van de drie
konfessionele partijen in Zandvoort bij de
a.s. gemeenteraadsverkiezingen onder de
naam Christelijk Democratisch Appèl (cda).
Bij de gedachtenwisseling over een even-
tueel samengaan wil men ook overwegingen
van elektorale aard betrekken.

De gemeenterekening van Zandvoort
over 1971 heeft voor de gewone dienst een
overschot van ƒ 279.387,38. De gas- en
waterbedrijven van de badplaats leverden
in '71 een winst op van rasp. / 274.948,90
en ƒ56.184,88. Voor dit jaar sluit de
gewone dienst echter met een nadelig saldo
van f 176.483,30, terwijl volgens de thans
becijferde gegevens voor 1973 eveneens
met een nadelig saldo rekening moet wor-
den gehouden. Over de resultaten van de
gas- en waterbedrijven van de laatste twee
jaar zijn nog geen gegevens bekend.

Bij de in de koerant van j.l. dinsdag
aangekondigde film- en diskussieavond
a.s. maandag in hotel Keur aan de Zee-
straat, georganiseerd door het
Aktiekomité voor het behoudt van de
bomen in Zandvoort, was de aanvangstijd
weggevallen. De bijeenkomst begint om
20.00 uur.

MET UW LAKENS EN SLOPEN

naar de

WASUNIE - Haltestraat 63b

Nu het bij Hoofddorp gevestigde
regionaal woonwagencentrum Zuld-Kenne-
merland In gebruik is genomen — waaraan
ook de gemeente Zandvoort deelneemt —
achten b en w van Zandvoort het moment
aangebroken het gemeentelijk woonwagen-
kamp aan de Keesomstraat op te heffen.

Zij willen nieuwkomers niet meer in het
kamp toelaten en er dienen maatregelen
te worden getroffen, dat leeggekomen
standplaatsen niet opnieuw worden ingeno-
men. T.a.v. de huidige bewoners van het
kamp wil het kollege een soepele houding
aannemen. Want, aldus b en w, het zou
'moreel onjuist zijn de tegenwoordige be-
woners terstond te dwingen het kamp te
ontruimen en naar elders te vertrekken'.
Het kollege kan in voorkomende gevallen
ontheffing verlenen van het verbod om met
een woonwagen een standplaats te hebben
buiten het centrum van de gemeente. Na
intrekking van de gemeentelijke verordening
voor het woonwagenkamp wil men van
deze ontheffingsbevoegdheid in voorko-
mende gevallen gebruik maken. •*'"•

Het kollege stelt de gemeenteraad
tenslotte voor de nodige besluiten voor de
ontheffing van het kamp aan de Keesom-
straat te nemen en een nieuwe gemeen-
schappelijke regeling voor het regionale
woonwagencentrum in Hoofddorp goed te
keuren.

Wanneer de raad er mee akkoord gaat
zullen de gemeentelijke plantsoenen in
Zandvoort-zuid en noord worden herschapen
in rozenperken. Deze perken zijn volgens
b en w bij uitstek geschikt om te voor-
komen dat de zandvoortse lieverdjes de
plantsoenen als speelplaatsen gebruiken
en vernielingen aanrichten. Rozenperken
blijken bovendien goed bestand tegen de
ongunstige invloeden van het zeeklimaat.
Eerder genomen maatregelen om door
middel van intensieve politiekontrole en het
plaatsen van afscheidingen de plantsoenen
te beschermen hebben geen resultaat
gehad, vandaar dat men deze oplossing
heeft gevonden.

Het gaat om de plantsoenen in de Pa-
trijzenstraat, Leeuwerikenstraat, Vinken-
straat, ir. Friedhoffplein, Tolweg, Tollens-
straat en Van Lennepweg. Men wil de
bewoners van de huizen in de omgeving
van de plantsoenen op de hoogte stellen
van de werkzaamheden en de daaraan
verbonden kosten en hen tevens verzoeken
zoveel mogelijk medewerking te verlenen
aan de instandhouding van de groenvoor-
ziening.

Voor de plantsoenenoperatie vragen
b en w aan de afgevaardigden een krediet
van ƒ 48.300,— beschikbaar te willen
stellen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente
is met de Stichting Katholieke jeugdraad
Zandvoort tot overeenstemming gekomen
over het gebruik van het voormalige kon-
sultatiebureau aan de Van Lennepweg —
gelegen voor sleep-in barak — t.b.v. de
verkennersgroep St. Willibrord. Deze groep
moet het onderkomen in het oostelijk duin-
gebied van Zandvoort — een bunker uit
de 2e wereldoorlog — verlaten in verband
met de uitvoering van het bestemmings-
plan 'Kennemerweg'. Het vroegere konsul-
tatiebureau zal ook als kluphuis dienen
voor de padvinders die nu nog op de zolder
van de Mariaschool aan de Koninginneweg
verblijven en de jongeren die onderdak
hebben in de rk noodkerk in noord. De
nieuwe bestemming van het konsultatie-

bureau maakt een verbouwing van het
interieur noodzakelijk, waarvoor b en w aan
de Stichting Katholieke Jeugdraad een
eenmalige subsidie van ƒ 3.500,— ter be-
schikking willen stellen. Dit op verzoek van
de stichting die voor de uitvoering van de
verbouwing niet over voldoende geldmid-
delen beschikt.
Het kollege verzoekt de raad deze subsidie
te verlenen en het gebouw voor ƒ 400 per
jaar aan de stichting te verhuren.

Voor de rekonstruktie van de Burg.
Beeckmanstraat rondom het aanwezige
plantsoen vragen b en w aan de raad een
bedrag van ƒ 28.500,— te willen voteren.
De werkzaamheden zullen bestaan uit het
verbreden van de rijbaan door het verwij-
deren van het trottoir aan de zijde van het
plantsoen en het aanbrengen van een
nieuwe bestrating. Ten slotte zullen aan
weerskanten van de rijbaan door middel van
witte verfstrepen parkeervakken worden
aangegeven.

B en w willen uitvoering geven aan het
' principebesluit van de gemeenteraad voor
aansluiting bij de Regionale stichting ter
bevordering van de jeugdtandverzorging in
het distrikt Groot-Kennemerland. Deze aan-
sluiting brengt volgens een aan het kollege
uitgebracht rapport van de werkgroep
jeugdtandverzorging de volgende voordelen
voor de verzorging van het gebit van de
zandvoortse schooljeugd:

— bij het uitvallen van een tandarts
of een tandartsassistente door ziekte of
het nemen van ontslag zal steeds in de
vervanging kunnen worden voorzien, waar-
door de kontinuïteit van de verzorging beter
is gewaarborgd;

— in de nieuwe organisatie zal meer
aandacht worden besteed aan de preventie,
hetgeen in feite de primaire doelstelling
is van de schooltandverzorging;

— de omstandigheid, dat een diri-
gerend tandarts in vaste dienst kan worden
aangesteld; deze heeft naast de organi-
serende, koôrdinerende en adviserende taak
een begeleidende taak op het gebied van
de tandheelkundige uitvoering van de
schoolandverzorging. Tevens kan hij belast
worden met tandheelkundige gezondheids-
voorlichting.

Het aandeel voor de gemeente Zand-
voort aan de regionale mondhygiëne be-
draagt ƒ 11.764,— voor het schooljaar
'73-'74. Het kollege vraagt de raad dit
krediet ter beschikking te willen stellen.

Auto h u u r
van ouds

Garage 1 Zandvoort
v/af24,-p.d.
inclusief 100 km + Verzekering
Tel. 4580

farnllié.''en; handelsdrukwerk

achterweg l, tel, 6581, zahdvoorc

WIJ GAAN NOG NIET VAN DE BON...
want nog niet iedere ingezetene van de gemeente is abonnee van de Zandvoortse
Koerant. En iedere ingezetene moet toch in de gelegenheid worden gesteld de grote
en kleine voorvallen in Zandvoort door middel van de koerant op de voet te volgen.
Op politiek gebied rommelt er b.v. heel wat in het jaar van de gemeenteraads-
verkiezingen. De heer Pas wordt misschien niet of wel geroyeerd door de kvp
Zandvoort, de pvda gaat misschien wel of niet een paar graden naar links en
de drie christelijke partijen komen misschien niet of wel met één lijst uit.
Het gaat er om spannen in politiek Zandvoort en daar wilt u het fijne van weten.

Nee, wij kunnen nog niet van de bon.

B

N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en ronder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: £„ ^.-. E„ F„ £„ F.. 5.. s_„ E.. .... .... .... ....

Straat: 7.. r... ;i.. :... :... E.; 5-.; .̂. F..- :„. C.-.T r... •=-..

PlaatS: 5-.; p.- |rr.- pvr y.v [T.7 5..- E.; p..- r... •... •... •...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar / 8,— / Jaar / 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart. '



familieberichten familieberichten

Tot onze grote droefheid is na een kortstondige ziekte, toch nog onverwacht
van ons heengegaan mijn lieve zorgzame man, onze lieve vader, groot- en
overgrootvader

WILLEM KOPER
op de leeftijd van 75 jaar.

A. KOPER-VAN DUIVENBODEN
W. LOOS-KOPER
A. LOOS
WILLEM
SONJA en ARIE
PETER
EVERT
JAN WILLEM

Zandvoort, 23 januari 1974
Helmersstraat 5

De overledene is thuis opgebaard.
De crematie zal plaatshebben maandag 28 januari in het crematorium te
Velsen, na aankomst van trein 11.26 uur, halte Westerveld.

Vertrek van Helmersstraat 5 omstreeks 10.45 uur.

'warming up' karnaval
in nieuw unicum

Dankbetuiging
Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven
en belangstelling betoond na het onverwacht
overlijden van mijn inniggeliefde man, onze
lieve, zorgzame vader en schoonvader
HENDRIKUS JOHANNES TER WOLBEEK

betuige wij u onze oprechte dank.

Namens ons allen:
M. ter Wolbeek-Weber

Zandvoort, januari 1974

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 26 en zondag 27 januari:
Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein

Gemeenschappelijke dienst in de Geref.
kerk.

GEREF. KERK

Zondag 27 januari:
10 uur: Zendingsdienst.
Voorganger dr. D. Bakker, Uitgeest.
Zendingsdienst.

19 uur: Gemeenschappelijke Geref-Herv.
dienst. Gesprek over de zending.

JULIANASCHOOL Brederodestraat
10.30 uur: Jeugdkapel. Dhr. C. Spaans.

HUIS IN DE DUINEN
19 uur: Kollekte werelddiakonaat.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 27 januari:

10.30 uur: ds. W. F. Monné
v.h. IJsselstein.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

FOTO/FILM Foto-en
• •HH|||| filmtips
IfflKIfl voor u getekend
II ff 11 In door CORK

Hol Nog niet starten met filmen!
Eerst even kijken of uw kamera wel

staat Inge-
steld op de
Juiste beeld-
snelheld (18
beeldjes per
sekonde Is
normaal).

Poes en vla en hond ... zot zo
eens op de foto.
Ze horen In uw levensverhaal. .

Wolken fotograferen Is mooi werk. Maar
neem er (ais er een zwart/wit-film in uw

toestel zit) wel een geel-
of oranjefilter bij voor
kontrastveraterking.
En bij kleurenfoto's een
ultra-violet-fllter om

blauwzeem te
^vermijden.

Afgelopen woensdagavond vierden de
bewoners van het revalidatiecentrum 'Nieuw
Unicum' van acht uur tot half elf karnaval.
Zij deden dit met medewerking van het
blaasorkest 'De Kwallentrappers', een
zuidamerikaanse swlngband, een zestal
majorettes en de nieuwe raad van elf.

Als ik op de bewuste avond rond de
klok van acht uur de grote zaal van het
gebouw binnenstap, galmt de karnavals-
muziek me tegemoet. De ruimte is gevuld
met een groot aantal bewoners, het ver-
plegend personeel en enkele belangstellen-
den. De aanwezigen zitten in een kring
rondom de, speciaal voor deze gelegenheid
gekreëerde, danszaal. Vlak na mijn bin-
nenkomst komt de raad van elf onder
leiding van Prins Safari VII de dansvloer
opstormen, gevolgd door de majorettes en
het muziekkorps. 'Bij ons staat op de
keukendeur' spelen ze. De muziek staat
me niet zo aan en ik vraag of ik de
organisator van het geheel te spreken kan
krijgen. Gelukkig kan dat en iemand loodst
me door de mensenmassa heen naar een
jongen van een jaar of vijfentwintig, met
half lang haar en een baard, de organisator.
Hij zegt 'kom mee' en leidt me naar de
konferentiekamer, waar we rustig even
kunnen praten.

Hij vertelt dat één van de belangrijkste
redenen voor het organiseren van dit festijn
is, om te komen tot een integratie van
bewoners van 'Nieuw Unicum' met Zand-

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 19 januari:

ODIN 1-Zandvoortm. 1 2—2
SVJ 2—Zandvoortm. 2 3—1
Zandvoortm. 3—SCW 2 O—4
Zandvoortm. 4—SMS 5 5—3
Zandvoortm. 5—Energie 5 3—O

A-junioren:
Zandvoortm. 1—De Brug 1 1—4

B-junioren:
HFC 1—Zandvoortm. 1 1—3
Zandvoortm. 2—HBC 2 3—1
Zandvoortm. 3—EDO 3 4—O
TYBB 4-Zandvoortm. 4 4—1

C-junioren:
RCH 1—Zandvoortm. 1 1—3
EDO 2—Zandvoortm. 2 3—O
HBC 3—Zandvoortm. 3 afg.

A-pupillen:
Zandvoortm. 1—DEM 1 4—1
Zandvoortm. 2—Schoten 2 3—2
Schalkwijk 3—Zandvoortm. 3 afg.
Zandvoortm. 4—DSS 4 3—1
DSS 8-Zandvoortm. 6 1—O

B-pupillen:
Zandvoortm. 1—DCO 1 5—O
DCO 2—Zandvoortm. 2 3—O
Geel Wit 3—Zandvoortm. 4 2—O
RCH 4—Zandvoortm. 5 2—1
Zandvoortm. 6—TYBB 6 3—1
Zandvoortm. 7—Geel Wit 5 O—4

Uitslagen zondag 20 januari:
DEM 1—Zandvoortm. 1 1—1
Bl'daal 2—Zandvoortm. 3 2—1
Ripperda 4—Zandvoortm. 4 1—2
Stormvogels 6—Zandvoortm. 5 4—1
Zandvoortm. 6—Velsen 6 O—O
Schoten 8—Zandvoortm. 8 O—1
Kennemers 9—Zandvoortm. 9 5—2
Zandvoortm. 10—Schoten 11 1—7

A-junioren:
Zandvoortm. 1—Schalkwijk 1 O—3

' Geel Wit 2—Zandvoortm. 2 1—1

Programma zaterdag 26 januari:
1 Energie 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.

18 SIZO 5—Zandvoortm. 2 15.15 u.
38 NAS 1—Zandvoortm. 4 15.15 u.
59 SAC 8—Zandvoortm. 5 12 u.

A-junioren:
71 Zandvoortm. 1—Kenn.land 1 15.15 u.

B-junioren:
82 Haarlem 1—Zandvoortm. 1 14 u.

106 Zandvoortm. 2—Hoofddorp 2 15.15 u.
136 HFC 3—Zandvoortm. 3 14 u.
143 DCO 4—Zandvoortm. 4 14 u.
C-junioren:
165 HFC 1—Zandvoortm. 1 14 u.

11 u.
lOu.
11 u.
11 u.

,15 u.
10 u.

195 Zandvoortm. 2—Hoofdd. 2 15.15 u.
204 Zandvoortm. 3-TYBB 3 12.30 u.
220 Zandvoortm. 4-^BI'daal 4 12.30 u.
A-pupillen:
344 EDO 1—Zandvoortm. 1
370 Zandvoortm. 2—TYBB 2
377 HFC 3—Zandvoortm. 3
391 Halfweg 4—Zandvoortm. 4
397 Zandvoortm. 5-EHS 2 11
401 Zandvoortm. 6—DSS 6
B-pupillen:
412 Zandvoortm. 1—Hoofdd. 1 11.15 u.
429 RCH 2-Zandvoortm. 2 11 u.
438 Zandvoortm. 3—VEW 3 11.15 u.
441 DSS 3—Zandvoortm. 4 11 u.
449 Zandvoortm. 5—HBC 4 10 u.
452 HBC 5-Zandvoortm. 6 11 u.
455 DSS 5—Zandvoortm. 7 11 u.

Programma zondag 27 januari:
Zandvoortm.—RCH 14.30 u.
Zandvoortm. 2—Vitesse '22 3 10 u.
Velsen 2—Zandvoortm. 3 11.30 u.

33 Zandvoortm. 5—Velsen 5 12 u.
67 HFC 6-Zandvoortm. 6 12 u.

257 Stormvogels 7—Zandvoortm. 7 12 u.
121 Sp.woude 8—Zandvoortm. 8 12 u.
130 Zandvoortm. 9—EHS 8 12 u.
187 Zandvoortm. 10—Geel Wit 11 12 u.
A-junioren:
202 Zandvoortm. 1—Schoten 1 12 u.
231 Zandvoortm. 2-HFC 4 9.45 u.

Zandvoortse basltetballvereniging
'Typsoos-Lions'
Uitslagen:
Meisjes junioren:
Typsoos-Lions A—Lisse B 25—28
Jongens junioren:
Typsoos-Lions A—L. Flamingo's C 71—21
Heren:
Typsoos-Lions 2—Sea Devils 2 42—46
Typsoos-Lions 3—BV Haarlem 4 55—58

Programma:
Haarlem, vrijdag 25 januari
Dames:
White Stars 4—Typsoos-Lions 2 19.00 u.
Umuiden, Heren:
Akrides 6—Typsoos-Lions 5 20,15 u.
Zandvoort, zaterdag 26 januari
Heren:
Typsoos-Lions 4—Akrides 5 18.30 u.
Dames:
Typsoos-Lions 1—HCK 1 18.30 u.
Haarlem, jongens welpen:
Onze Gezellen A—Typsoos-Lions A 14.00 u.

miljeugroep uit zandvoort
op de bres voor behoudt
vogelbestand

De in Zandvoort gevestigde milieu-
werkgroep — initiatiefnemer de in de
badplaats woonachtige ekoloog J. Bartels
— heeft de in ons land aanwezige ambas-
sadeurs van een groot aantal europese
en afrikaanse landen gevraagd In hun
landen akties op touw te zetten tegen
het massale afschieten van trekvogels In
Afrika en vooral in Italië

De werkgroep wijst de 35 ambassa-
deurs erop dat de jacht op de vogels
kan leiden tot het uitsterven van bepaalde
insektenetende soorten, waardoor de biolo-
giese keten wordt verbroken.

Dit zou op zijn beurt weer leiden tot
een gigantiese toename van het aantal
insekten, die alleen nog maar met verdel-
gingsmiddelen bestreden zouden kunnen
worden. De insekten zouden echter hier-
voor immuun worden en op den duur de
wereldvoedselvoorraden vernietigen, aldus
mondiaal alternatief. Deze ontwikkeling is
door het doden van in Italië alleen al 200
miljoen tot 1 biljoen vogels per jaar al op
gang gezet en kan binnen drie tot zes jaar
onvermijdelijk zijn als de Italiaanse regering
de jacht niet verbiedt.

voorters. 'Wij zijn geen gesloten, maar een
open gemeenschap'. Men wil meer kón-
takten leggen met ingezetenen van de
badplaats. Hiertoe zijn reeds diverse open
avonden geweest, waarbij alle inwoners
van Zandvoort welkom waren. Zo heeft men
onder andere bezoek gehad van Henk Elsink
en Joop Doderer, kabaretiers van groot
kaliber. Ook draait men vaak films, waar-
voor elke maand een. programma wordt
opgemaakt. Voortaan zullen al deze films
in onze koerant worden aangekondigd.
Voorlopig kan ik u mededelen dat op
30 januari een film van Louis de Funès,
'De Eend en de Cadillac', en op 14 februari
het bekende 'MASH' wordt gedraaid.

Verder zegt hij dat deze avond is bedoeld
als 'warming up' voor de grote karnavals-
viering, die gehouden wordt op 25 februari.
'Je moet het als een soort generale repe-
titie kunnen beschouwen', licht hij toe.
Vijfentwintig februari begint het feestvieren
om half acht met een optreden van het
Gooiland Trio, die om acht uur onderbroken
zullen worden door een intocht van de
raad van elf, begeleid door de Hofkapel.
Voorts zal een jury, bestaande uit nationale
bekendhedeh, de versierde wagens en ver-

klede mensen beoordelen, waarna rond tien,
uur een démasqué volgt. Voor dit alles >.
worden normale entreeprijze geheven. Men ,
hoopt een batig saldo over te houden,
waarmee men eventuele aktiviteiten kan
financieren.

Het is dit jaar de vierde achtereen-
volgende maal dat men samen met de
zandvoortse karnavalsvereniging feest viert.
'Het is een traditie geworden', zegt de
samensteller van het karnaval. De ver-
plegers worden ook zoveel mogelijk bij -de
gebeurtenissen betrokken. 'We moeten er
samen wat van maken', zegt hij.

Als ik het gesprek afsluit geeft hij me
een konsumptiebon, die ik dankbaar ak-
septeer en vlak daarna omzet in een glas
pils. Voor de dorst. Ik loop de grote zaal
weer binnen en zie een menigte mensen, die
door elkaar lopen, rijden, dansen en feesten.
De zuidamerikaanse band, getooid met
paarse hemden en meksikaanse sombrero's,
speelt afgezaagde suksesnummers op een
uiterst amateuristiese wijze.

Ik kijk om me heen en zie al die
mensen feestvieren, geprogrammeerd van
acht tot half elf. Misschien vinden zij het
wel geweldig, maar ik ervaar het als een
'nogal kunstmatig opgeschroefde vrolijkheid.
Mijn horloge wijst negen uur aan als Ik
het gebouw verlaat. Het regent ontzettend.
Moeizaam flets ik naar huls, waar ik
drijfnat thuis kom. Fijn, zo'n avondje
karnaval. Ron. d. V.

nieuws kort
en klein

Zoals eerder aangekondigd is begin
deze week de Celsiusstraat in Zandvoort
Nieuw-Noord voor alle wegverkeer in, beide
richtingen opengesteld.

Gedeputeerde Staten voor Noord-
Holland willen de vergoeding van gemeente-
raadsleden voor het bijwonen van een
raadsvergadering brengen van de huidige
ƒ 60 per zitting op ƒ 75. B en w van Zand-
voort stellen de raadsleden voor GS te
berichten dat zij hiermee instemmen. Het
kollege wil de vergoeding voor het bijwonen
van kommissievergaderingen onveranderd
handhaven pp ƒ 60 per zitting.

De voorgenomen uitbreiding van de
Mariaschool aan de busweg met drie
leslokalen — naar een ontwerp van archi-
tektenburq Coen Bleijs — is vrijwel rond.
De benodigde urgentieverklaring voor de
bouw is door de inspekteur van het onder-
wijs verstrekt en met de uitbreiding kan
in augustus a.s. een begin worden gemaakt.
De raad moet nu nog een laatste beletsel
in de procedure wegnemen door voor het
terrein van de uitbreiding een zgn. voor-
bereidingsbesluit te nemen. Door het pro-
vinciaal bestuur kan dan na de tervisle-
legging van het plan een zgn. verklaring
van geen bezwaar worden verstrekt. l

De aanleg van-de nieuwe leslokalen
betekent dat aan het eind van dit schooljaar
de nog in gebruik zijnde leslokalen in de
oude Mariaschool aan de Koninginneweg
definitief zullen worden ontruimd. Het
gebouw zal dan de bestemming van jeugd-
centrum krijgen.

Het gemeenteraadslid Couvreur, die
het onlangs naar Canada geëmigreerde azb-
raadslid Kok opvolgde, zal niet langer als
vertegenwoordiger van de lokale groepering
algemeen zandvoorts belang in de raad
optreden. In een brief aan het gemeente-
bestuur heeft hij meegedeeld zich in het
vervolg als onafhankelijk raadslid — dus
niet aan een politieke partij gebonden — te
zullen opstellen. De heer Couvreur, die bij
het aanvaarden van zijn raadslidmaatschap
verklaarde landelijk lid van de vvd te zijn,
houdt bij het betreden van de raadszaal dus
op vvd-er te zijn en is weer liberaal na het
vertrek uit de zaal. In feite ontstaat die
situatie al wanneer hij de gemeentegrens
passeert. Een politiek fenomeen, dachten
wij.

Gistermorgen omstreeks vijf uur ont-
ving de vrijwilige brandweer vanuit de
Corodexfabriek in Zandvoort-noord
de mededeling dat in het
magazijn een aantal balen linnen was
gaan smeulen. Personeelsleden van de
Corodex e.rude brandweer slaagden er in de
balen naar;buiten te slepen, waarna het
vuur in korte tijd werd gedoofd. De schade
wordt geschat op ruim zesduizend gulden.
Politie en brandweer stellen een onderzoek
naar de oorzaak in.

Het dagelijks bestuur van de gemeente
onderzoekt momenteel de mogelijkheid
tot de instelling van een kommissie voor
de welzijnszorg door bij diverse organisa-
ties op maatschappelijk gebied de behoefte
te polsen aan de instelling van een der-
gelijke kommissie. Tot de taak van een
welzijnskommissie zou kunnen behoren het
adviseren van het gemeentebestuur m.b.t.
beleidsvraagstukken op het gebied van de
sociale dienstverlening. De raad besloot
vorig jaar tot dit onderzoek op initiatief van
d'66-afgevaardigde Wijnbeek.

En tenslotte het laatste politieke
nieuws. Door het afdelingsbestuur van.de
pvda is als opvolger van de heer De'Jong
als voorzitter voorgedragen, de heer
R. Segaar, lid van het bestuur van de
partij. Zijn benoeming zal in de eerstvol-
gende ledenvergadering van de pvda, op
22 februari in het Gemeenschapshuis, aan
de orde. komen.

burgerlijke stand
18 januari—24 januari

..Overleden: Cornelis Marie van de
Laarschot, oud 57 jaar, gehuwd met W. B.
Paap.

Ondertrouwd: Guillaume Johan van der
Veen en Hendrina Maria van Nassauw.

Gehuwd: Robert Molenaar en Luberta
Wilhelmina Johanna Bos. .

Geboren buiten de gemeente: John
Reindert, z.v. J. Duivenboden en R. Kamstra;
Peter Hendrik, z.v. P. H. Voorn en I. C. J.
Vlaanderen.

Overleden buiten de gemeente: Antje
de Roode, oud 87 jaar, gehuwd geweest
met D. Paap; Pieter Karsdorp, oud 70 jaar;
Maria Johanna Prins, oud 78 jaar, gehuwd
het J. Hout; Johannes Antonius van Daalen,
oud 61 jaar, gehuwd met A. Hlawaty.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

agenda
gemeenteraad

eanduaarbe teranr

De eerste openbare vergadering van de
zandvoortse volksvertegenwoordiging in het
nieuwe jaar vindt a.s. dinsdag 29 januari
plaats in het gemeentehuis, aanvang 20.00
uur.

De voor deze bijeenkomst samen-
gestelde agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening.
2. Notulen van de vergadering van

18 december 1973.
3. Ingekomen stukken.

Rapporten Verifikatiebureau inzake
kontrole administratie dienst publieke
werken, woning- en grondbedrijf en
gas- en waterbedrijf over 3e kwartaal
1973.
Brief d.d. 21 januari 1974 van het lid
van de raad, de heer M. G. J. Cou-
vreur, inzake zijn opstelling als
onafhankelijk raadslid.
Brief d.d. 15 januari 1974 van bewo-
ners Kostverlorenstraat inzake het
bomenbestand.

4. Benoemingen, enz.
Benoeming plaatsvervangend lid woon-
ruimtekommissie.

5. Begrotingswijzigingen.
92e wijziging gemeentebegroting 1973.
10e wijziging begroting woningbedrijf
1973.
16e wijziging begroting grondbedrijf
1973.

6. Verkoop grond in plan Noordbuurt.
7. Vaststelling bestemmingsplan 'Fahren-

heitstraat 3'.
8. Beroepschrift tegen onthouding goed-

keuring bestemmingsplan 'Wijziging
circuitgebied deel 1'.

9. Vaststelling getal wekelijkse lesuren
in 1974 betreffende het vakonderwijs.

10. Voorbereidingsbesluit natuurgebieden.
11. Voorschot op gemeentelijke vergoeding

over 1974 in kosten instandhouding
van bijzondere scholen voor basisonder-
wijs (l.o. wet 1920).

12. .Voorschotten gemeentelijke vergoe-
dingen inzake eksploitatiekosten bij-
zondere kleuterscholen over 1974.

13. Verbetering aansluiting Kosterstraat-
Kerkplein.

14. Aanloop subsidie jeugdcentrum.
15. Rekening-courant overeenkomst Bank

voor Nederlandsche Gemeenten.
16. Gemeente- en bedrijfsrekeningen 1971.
17. Vergoeding raadsleden.
18. Garantie hypothecaire geldlening.
19. Herstraten Hogeweg.
20. Sierbestrating boulevard de Favauge.
21. Voorbereidingsbesluit Mariaschool.
22. Vervanging GMC-kipauto met hydrau-

liese kraan.
23. Rapport gemeenteraadsfrakties d'66

in Zuid-Kennemerland inzake het leef-
miljeu in Zuid-Kennemerland.

24. Wijziging plantsoenen.
25. Rekonstruktie gedeelte Burg. Beeck-

manstraat.
26. Wijziging vleeskeuringsverordening.
27. Deelneming in een regionale stichting

ter bevordering van de jeugdtandver-
zorging in Groot-Kennemerland.

28. Gemeenschappelijke regeling woon-~
wagencentrum.

29. Verhuur voormalig konsultatiebureau
aan de Van Lennepweg aan Stichting
Katholieke Jeugdraad en eenmalig
subsidie voor verbouwing.

30. Adhesiebetuiging raadsbesluit Bloemen-
daal inzake noodinfiltratie duingebied.

31. Vaststelling salarisverordening.
32. Rondvraag.



omroepers omroepers
Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties
wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wor.dt deze prijs met

f 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Te koop gevr. klein huls in
Zandvoort of groter met ge-
deeltel. bewoning. Te huur
gevr. kamer voor perm. be-
woning. J, Boevé, C. v. d.
Lindenstr. 2/17, Tel. 8544.

Voor uw familie- en handels-
drukwerk reeds 45 jaar
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat 2,
Telefoon 02507—2507

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezlchts- en
llchaamsmassage

voor dames en heren
Óók verlofgangers

W. Drayerstraat 3, tel. 3412

Duitse fam., 4 pers., zoekt
vrije wo_ning omg. strand
voor juni, juli of augustus.
Tel. 2525.

Jonge herders te koop.
Van Lennepweg 12/1.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817,
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023-377767.

DOE DONS
GA DONS

Dekbedden
1-persoons 130x200 cm v.a.
ƒ 99.— p. stuk; 2-persoons
200x200 cm v.a. ƒ159,-

p. stuk.
KUIK • TEXTIEL

Grote Krocht 30—32
't INTERIEUR

Stationsplein 13—15
Tel. 6975

Te koop aangeb. grote wan-
delwagen met kap en wa-
genzak, z.g.a.n., ƒ 75,—.
Tel. 4365,

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf / 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel, 2907-5117.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

'Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Bedrijfsruimte te huur gevr.
Opgave met huurprijs e.d.
Haltestraat 32 rd. Tel. 4161.

Voor uw hamster of cavia
„Cavl-VIt". Ze hebben het
nodig, voor hun welzijn. Ver-
krijgbaar bij uw dierenzaak.

Geqo, Raalte.

Te koop kinderledikant en
commode. Tel. na 17 uur
6256.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Gevr. vrije woning voor 4
pers. omgeving strand van
1—15 of 15—30 juli, 1—15
aug. of 15 juli—15 aug.
Tel. 2525.

Weber's Schoonmaakbedrijf
Boerlagestraat 2, Zandvoort

tel. 4090, vraagt een "•
schoonmaker(ster)

voor het dagelijks schoon-
houden van een school.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HasMl*
Leidsevaart 82. tel. (023)

316092 • Haarlem

Te koop gevraagd oud leeg
huis in centrum.

'VEMA BEHEER' B.V.
Tel. 023—377767

verkeer kan veiliger
door kennis van gedragsregels

Het tweede artikel van de Informatie-
en propagandadlenst van de zandvoortse
verkeerspolitie ter bevordering van de
verkeersveiligheid door kennis van de
bestaande voorschriften, handelt over het
gebruik van mlstlampen.

Velen blijken niet op de hoogte van
de juiste toepassing van de lampen en
dit kan aanleiding geven tot minder
aangename gevolgen voor de gebruikers
en de overige verkeersdeelnemers.

De mistlampen, meestal geelachtig
licht uitstralend, mogen alléén ontstoken
worden bij dichte mist of sneeuwval (om
precies te zijn: Bij zicht van minder

dan ca. 200 meter (Het K.N.M.l. spreekt
in dat geval van dichte mist). Deze
mistlampen hebben de gunstige eigenschap
dat zij beter door de mist "heendringen",
dus de automobilist meer zicht geven.
Bovendien is voor het tegemoetkomende
verkeer een auto die mistlampen voert beter
zichtbaar, ook al weer een voordeel.

Wat echter absoluut niet mag, is:
Tegelijk met de mistlampen tevens groot-
of dimlicht voeren. Tegen deze regel wordt
steeds meer gezondigd. Soms lijken de
auto's meer op rijdende kerstbomen en dit
schept natuurlijk ook weer verwarring.

Resumerend: Het voeren van mist-
lampen mag alléén in kombinatie met de
stadslichten van de auto of het voeren
van de mistlampen alléén. Het verdient dan
ook aanbeveling dat de schakeling van de
mistlampen zodanig wordt aangebracht,
dat het onmogelijk is gelijktijdig grootlicht
of dimlicht te voeren.

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoons 2135

MEDEDELING
Hiermede maakt ondergetekende clientèle bekend dat wij met onmiddellijke
ingang alle betrekkingen met de Clean-in, Tolweg 18 alhier, hebben ver-
broken. Wij meenden t.b.v. onze clientèle in Zandvoort-zuid een lakenpak-
kettendepot te hebben gevonden. Ons is echter thans gebleken dat de
Claen-in zonder onze voorkennis 'gebruikmakende van de door ons gevoerde
reclamecampagne' de lakenpakketten elders heeft ondergebracht, hetgeen
wij een onjuiste gang van zaken vinden.

WASUNIE
Haltestraat 63b, Zandvoort

ja, misschien een
oude schoen. Je
weet het nooit.
Maar met een
advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom oven bellen

naar nummer 2135.

RENAULT
AUTOBEDRIJVEN RINKO

Oranjestraat 2—12 - Zandvoort
Telefoon 02507—2323

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

DONKERE DAGEN? DONKERE ETALAGES?
N A C H T C O N T R O L E Z A N D V O O R T

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Grote Krocht 21 Telefoon 2574

TWEE WEKEN LANG

DRIE voor TWEE
Drie stuks laten reinigen en twee betalen.

Het laagst geprijsde GRATIS.

Uitsluitend kwaliteitswerk.

u er wel eenó genoeg oan ... ?

Bijverdienste
Wij kunnen nog een

bezorger
gebruiken voor het bezorgen van
ochtendblad in Zandvoort.
Geen incasso.

Inl. na 18 uur, bij de heer Van de Meij
Tel. 3990

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende miljeubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u miljeubewust moet
worden, nietwaar?

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden,

Wij repareren

' " kleurentelevisies
zwart/wit-televisies
radio's
bandrecorders
wasmachines
centrifuges

•fc Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

BLOEMENMAGAZIJN

heeft voor u de mooiste BLOEMEN EN PLANTENI

Loop u even binnen. Grote Krocht 24, tel. 2301.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

een typiste
(voor halve dagen)
Haar taak zal bestaan uit het typen van
begrotingen, het verzorgen van de cor-
respondentie en dergelijke. '
Wij bieden een prettige werkkring en
een goed salaris.

Adviesbureau voor bouwkosten CALCU B.V.
Brederodestraat 31, Zandvoort, tel. 5144

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Doe eens anders als anderen en geef
eens wat voor nu en later.
Voor uw interieur:
Mooi BEHANG van R & D
ZO - PAS
Kamer-pastapijt van R & D
DEGALUX jalouzieên voor winter en
zomer
PVC-vouwdeuren

In Zandvoort gevraagd:
Te HUUR of eventueel te KOOP

kl. woonhuis of flat
met c.v., op goede stand.
Dicht bij het centrum.

Br. onder no. 700, Zandvoortse Koerant.

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234



TE KOOP AANGEBODEN

IN

ZANDVOORT
FAHRENHEITSTRAAT, hoekhuis met voor- en achtertuin, garage. Ind.:

woonkamer (3.50x6.46 m), hal, toilet, keuken, kelderkast; Ie verd.:
3 slaapk., douchek.; 2e verd.: zolderk., berging, gas c.v., incl. vloer-
bedekking, uitgez. vloerbedekking woonkamer, vitrage, kookpl., luxa-
flex, zonnescherm.
Vraagprijs f 110.000,- k.k.

DR. C. A. GERKESTRAAT, hoekhuis met voor- en grote achtertuin, garage
(waarin verwarming en toilet) en schuurtje. Ind.: entree, woonk.
(± 30 m2), grote keuken, kelderkast; 1e verd.: 3 slaapk. met vaste
wastafels, badk. met ligbad, groot balkon. Vaste trap naar zolder-
verdieping met kamer en berging. Incl. ged. stoffering.
Vraagprijs ƒ 135.000,- k.k.

BURG. V. FENEMAPLEIN, ruime 4-kamerflat op de 2e verdieping met
berging en garage.
Vraagprijs ƒ 140.000,— v.o.n.

KERKDWARSPAD, bedrijfspand met bovenwoning, gunstig gelegen nabij
centrum van het dorp. Ind.: beg. gr. garage (7.55x3.50 m), maga-
zijn (3.66x2.40 m), kantoor (3.48x2.00 m); Ie verd.: woonk.,
slaapk., douche, toilet, keuken. Vaste trap naar zolderverdieping
met 2 vertrekken f3.65x6.50 m). Het geheel verkeert In goede
staat van onderhoud.
Vraagprijs ƒ 140.000,— k.k.

DR. C. A. GERKESTRAAT, vrijstaande witte villa met gas c.v., heetwater-
installatie, voor- en mooie besloten achtertuin, garage. Ind.: ruim
entree, toilet, moderne eetkeuken (merk Alno) met vaatwasmachine,
afzuigkap, electrische kookplaten, oven, ijskast enz. Ruime zitkamer
(7,80x3.75 m) met erker; 1e verd.: 3 slaapk., douchek. met 2e toilet,
bidet en wastafel. Zolderverd. met losse trap. Het geheel verkeert
in perfecte staat van onderhoud, zowel in- als uitwendig. Incl. alle
stoffering.
Vraagprijs ƒ 230.000.— k.k.

HOGEWEG, royaal vrijst. herenhuis met garage en grote tuin (± 800 m2).
Ind.: souterr.: stookkelder, keuken, toilet, badk., kamer; beg. gr.:
gang, waarvan aan de linkerzijde 3 in elkaar lopende vertrekken
(met parket) en aan de rechterzijde 3 vertrekken; Ie verd.: 4 slaap-
kam. met bergruimte. Grote zolder. Zeer geschikt als praktijkhuis
of pension.
Vraagprijs ƒ 295.000,- k.k.

GASTHUISPLEIN, bedrijfsruimte 100 m2 met kantoortje en showroom.
Huurprijs ƒ 10.000,— per jaar.

HAARLEM
GEN. CRONJÉSTRAAT, royaal winkelpand, winkel (± 40 m2), magazijn

(i 7 m2), keukentje, toilet, plaatsje met schuur (totale grondopp.
beg. gr. ± 60 m2); Ie verd.:-2 vertrekken.
Vraagprijs (zaak en pand) (eventueel te huur) ƒ 175.000,— k.k.

HEEMSTEDE
HEEMSTEEDSE DREEF, hoekhuis met garage. Ind.: beg. gr.: entree hal,

kamer ensuite, met open haard (± 45 m2), toilet, kelder, ruime eet-
keuken (10 m2), tuinkamer; Ie verd.: overloop, keuken, 3 kamers,
badk. met bad; zolderverd.: grote zolder met 2 kamers. Nieuwe
c.v. gas, gasleidingen vernieuwd, nieuwe t.v.-antenne.
Vraagprijs ƒ 225.000,— k.k.

AMSTERDAM
J. M. KEMPERSTRAAT, woonhuis omvattende benedenhuis met 3 afzonder-

lijk verhuurde bovenwoningen. De 3e etage wordt vrij van huur
opgeleverd. Huuropbrengst ca. ƒ 3.565,20 p. j. Vaste lasten ca.
/ 524- p.j.
Vraagprijs ƒ 35.000,— k.k.

MARCUSSTRAAT, woonhuis omvattende benedenhuis met 4 afzonderlijk
verhuurde bovenwoningen. De 2e et. wordt vrij van huur opgeleverd.
Vraagprijs / 35.000,— k.k.

STADIONKADE, royale 4-kamerflat te huur, ƒ750,— per maand.

Inlichtingen Makelaardij

ing. G. A. CENSE
Kostverlorenstraat 115 • Zandvoort • Tel. 02507—2614

HUUR/VERHUUR

AANKOOP/VERKOOP

ADMINISTRATIE

ASSURANTIËN

HYPOTHEKEN

TAXATIES

CENTRALE VEBWARMIHG
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLiESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

ien *Bakker
LM A.N.B.O.S.

• GEZICHTSBEHANDELING
• LICHAAMSMASSAGE
• ELEKTRISCHE ONTHARING
• HARSBEHANDELING
• MAKE-UP
• MANICUREN

Frans Zwaaustraat 68 - Zandvoort
Afspraken: tel. 02507—3621

PEETERS RUIMT
LP of Single vanaf 1 GULDEN
Single koffers • r
Cassetterecorder
Cassetterecorder Sony
Sony stereo inst.

(incl. boxen, tuner, verst, draaitafel)
Stereo verst., tuner, boxen
Aristona tuner
Korting' 2 x 12 Watt verst
Aristona versterker
Sony portable (o.a. visserijb.)
8 track (grote cass.) recorder
B & O portable radio
Sharp portable radio
Aristona stereo pick-up
HiFivex pick-up
Gründig bandrecorder
Gründig bandrecorder •
Aristona portable radio
Garrard stereo pick-up
Portable radio Sonoler
Aristona portable radio
Braun mixer + vlees-, groentesnijd
Braun scheerspiegels ,
Braun sixtant scheerapp . . . .r- >.
Braun koffiemolen .-.-
Braun koffiemolen
AEG koffiemachine
Erres grill
Electrische kam •. •
Krups scheerapp. •.
Alle Remington scheerapp. 25% korting
Lady-shave • ....
HOBART VAATWASMACHINE
ELECTRISCH FORNUIS -.

(snelkookplaat, tijdklok, grill etc.)
SONY port. tv -.
Aristona tv portable •. ,
Warfodale boxen per box
Boek van ROBINSON CRUSOÊ van
Posters vanaf 1 GULDEN
Alle kalenders van 1974 voor halve prijs.

Peeters Zandvoort b.v.
Haltestraat 56 - Zandvoort

OP!!
6,95 VC

198,-
205.—

1195,-

469.-
345,-
298,-
448,-
415,-
498.-
285.-
218.—
218.—
128.—
444.-
516.—
148.—
458,-
248,-
206.—
110.—

89,--
37,-
78,-

205.—
179.—
46,-
79,-

54.-
2095.—
798,-

595,-
525,-
345,-

16,90

Telefo

•

or 4,95
158.—
179.—
948.-

348.-
289,-
198.—

• 328,-
335.-
3I8.—
225.-
179.—
179,- •
98.-

375,-
425,-
108.—
378,-
188.—
148,-
79.-

5 f""""*
69,-
27,--
48.-

155.—
69.-
23,-
48.--

27,-
1095.—
498.-

395.-
425.-
198,-

6,90

on 36 18

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrulrteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Voor Zandvoort: Dorpsplein 11 • Telefoon 2872

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Na afspraak MEVROUW A. A. KOPER-KOPER
v/h Begrafenisonderneming

„Jac. Koper"
DORPSPLEIN 11 • Telefoon 2872

of Begrafenisondernemer H. H. KROON

Telefoon 023—26 05 33

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.fl.o. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ

HUTZEEIHORST
BLIJFT BEWEREN ...

Thuis dineren
is toch veel intiemer

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis
uit bent!

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie.

Koude buffetten vanaf 12 personen.

Verzorging van recepties, enz.

NIETS IS ONS TE VEEL!!

Belt u ons eens 023—326244 of komt u praten
op ZIJLWEG 31, HAARLEM.

Loodgieters- |
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES
SANITAIR

ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

WICK
ZANI)
VOOKT

HUrersum, 's-Grarclandscweg 91

Praktisch in de duinen
wenen, met de zee om de
hoek en de boksen vlakbij'.
Overholland bv bouwt zo'n
unieke combinatie aan de
Jan van Galenstraat in
Zandvoort, direct bij de
Boulevard Barnard.
78 twee- en driekamerflats.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen vanaf f 55.500,-.
Vraag-inlicMBngen bij uw
makelaar ofoij de directie-
makelaar:

H. W. Coster
Makelaar in onroerende
goederen
Burg. Engelbertsslr. 11,
2-andvoort
Tel. 02507-5531/6114

ZANDVOORTMEEUWEN - R.C.H.
ZONDAG A.S. 2.30 UUR

Belangrijk duel voor beide clubs

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4073

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesometraat 61 » Telefoon 5351



74a jaargang no. 8 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 29 JANUARI 1974

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

eanduoorrse haeranr
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, willemstr. 29b - tel. (02507) 2135 - uitgave zandvoortse koerant bv (v.h. drukkerij gertenbacli)

verschijnt dinsdags en vrijdags — abonnement: ƒ15,00 per jaar; per half jaar ƒ8,00; per post ƒ20,00

losse eksemplaren: / 0,30 / advertentietarief: / 0,20 p. mm (kontraktprijzen Op aanvraag / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnr. 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant

nieuws kort
en klein

De plaatselijke vrijwillige brandweer
heeft in het afgelopen jaar in totaal 174
maal hulp verleend bij branden en andere
noodgevallen. De schade die door de
branden aan goederen en panden werd
veroorzaakt, wordt geschat op ƒ184.000,—.
Bij duinbranden ging bijna 2000 m2
beplanting in vlammen op. Bovenstaande
gegevens zijn ontleend aan het zojuist
verschenen jaarrapport van de brandweer.

Het korps telt momenteel vierendertig
leden. Dat is zeven man beneden de oor-
spronkelijke sterkte van het korps. De
grootste zorg van de brandweer is
het gebrek aan parkeerruimte in het
dorp tijdens het zomerseizoen. Een knel-
lend probleem waarvoor men nog geen
oplossing ziet.

Het zandvoortse gemeenteraadslid
voor d'66, de heer J. G. Wijnbeek, zal
deel uitmaken van de delegatie uit het
regionaal fraktieberaad van de demokraten,
welke op woensdag 6 februari a.s. een
gesprek heeft met minister van volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening, drs. J.
Gruyters. De d'66 vertegenwoordiging uit
Zuid-Kennemerland zal met deze bewinds-
man spreken over een aantal aktuele onder-
werpen in de regio. In het bijzonder wil
men met de minister praten over stads- en
dorpsvernieuwing — renovatie en rehabili-
tatie van oude woonkernen — en aanleg en
verbetering van het wegennet in Ken-
nemerland. Het initiatief voor dit gesprek
werd genomen door het regionaal fraktie-
beraad.

Bij de start van de nieuwe tv-zeskamp-
kompetitie van de ncrv op 9 februari a.s.
is de zandvoortse zeskampploeg uitge-
nodigd als demonstratieteam op te treden
voor de deelnemende ploegen. Het team uit
de badplaats, dat vorig jaar in de lan-
delijke kompetitie op de derde plaats
eindigde, zal op 7 en 8 februari in de leidse
sporthal oefenpartner zijn en de ploegen
tijdens en na de uitzending op 9 februari
begeleiden.

Na de 17e wedstrijd in de winterkom-
petitie van de Zandvoortse Bridgeclub ziet
de stand in de kopgroep er als volgt uit:
1. De By-Vulsma 943.59%; 2. mevr. Bros-
sois-Roelfsema 905.34% en 3. Jonbloed-
Notterman 895.96«/o.

'FlachlSnder Drommel vor steiler
karriere'. Onder deze kop meldt het
grootste dagblad van Oostenrijk 'Oberoster-
reichische Nachrichten' op de sportpagina
een nieuw ski-sykses van de uit Zandvoort
afkomstige Mario Drommel. Bij de afdaling
in het skicentrum Bad Goisern behaalde
hij bij de junioren de eerste plaats in een
tijd van 1.29.17. Nachrichten noemt de
14--jarige Mario, die momenteel zijn pp-
leiding voortzet aan het sportgymnasium te
Winderscharten, 'de ontdekking van het
seizoen'.

Tijdens een officiële ontvangst door

het gemeentebestuur heeft de heer A. van
der Wal, kontroleur in algemene dienst
van de gemeente, gistermiddag in het
gemeentehuis afscheid genomen van zijn
funktie. De heer Van der Wal verlaat de
gemeentedienst in verband met zijn emigra-
tie naar Australië. Hij zal volgende maand
naar zijn nieuwe woonplaats overzee ver-
trekken.

De algemene ledenvergadering van de
zandvoortse sociëteit Duysterghast is vast-
gesteld op vrijdag 8 februari a.s. in het
onderkomen van de sociëteit aan de noord-
boulevard. Na een overzicht van het ge-
voerde beleid in het afgelopen jaar door de
voorzitter, zullen de jaarstukken van sekre-
taris en penningmeester worden behandeld.
Verder zullen de resultaten worden be-
sproken van de onlangs onder de leden
gehouden opiniepeiling over de toekom-
stige aktiviteiten van Duysterghast.

Bij de behandeling van de huishou-
delijke agenda komt de periodieke bestuurs-
verkiezing aan de orde. De aftredende leden
R. van Essen, C. de Krijger en G. Ronners
stellen zich weer voor een nieuwe bestuurs-
termijn herkiesbaar. De heer P. Kok heeft
meegedeeld zijn zetel ter beschikking te
zullen stellen.

a. loos nam afscheid
van zijn rode kruis

Het moet voor de heer A. Loos toch
wel een bijzondere ervaring zijn geweest
dat zo veel vrienden en bekenden alsmede
een groot aantal vertegenwoordigers van
officiële instanties j.l. vrijdag In hotel Keur
aanwezig waren bij zijn afscheid van de
organisatie waarvan hij bijna veertig jaar
geleden een der oprichters was: de afdeling
Zandvoort van het Ned. Rode Kruis.

Vanaf de oprichting van de afdeling
tot aan zijn vertrek in verband met de vast-
gestelde leeftijdsgrens, heeft de heer Loos
alle stadia van het Rode Kruiswerk in
Zandvoort doorlopen. Hij was als een der
mannen van het eerste uur nauw betrokken
bij de opbouw van de organisatie in de
badplaats. Naast de organisatoriese werk-
zaamheden en de praktiese hulpverlening
trad hij op als instrukteur en docent bij de
door het Rode Kruis georganiseerde winter-
kursussen, assisteerde bij het medies team
op het circuit en was betrokken bij tal van
andere aktiviteiten van de afdeling.
Vrijdagmiddag werden al zijn verdiensten
voor het Rode Kruis nog eens uitvoerig
belicht en gememoreerd door de vertegen-
woordigers van diverse instanties.

Burgemeester Nawijn, die samen met
zijne echtgenote de afscheidsreceptie van
de heer Loos bijwoonde, zei bijzonder onder
de indruk te zijn gekomen van de kwali-
teiten en de bijna onvoorstelbare vitaliteit
en werkkracht van de heer Loos. De

afdeling Zandvoort van het Rode Kruis
heeft veel aan u te danken, aldus de heer
Nawijn.

In dezelfde geest van waardering voor
de aktiviteiten van de scheidende funktio-
naris spraken achtereenvolgens de heer
Stoutenbeek, hoofdbestuurslid van het Rode
Kruis, oud-circuitdirekteur Hugenholtz,
dr. Fokke Bosch van het medies team van
de racebaan, de heer Mulder als voorzitter
van de afd. Zandvoort van het Rode Kruis,
dr. Drent van de plaatselijke Rode Kruis-
kolonne en de heer Wertheim, voorzitter
van de voetbalvereniging 'Zandvoort-
meeuwen'.

Deze sprekers lieten hun toespraken
vergezeld gaan met de aanbieding van
attenties en de heer Stoutenbeek reikte de
heer Loos de hoogste onderscheiding van
het Rode Kruis uit.

Tal van vroegere medewerkers van de
heer Loos, vrienden, bekenden en afgevaar-
digden van plaaselijke organisaties maakten
hierna van de gelegenheid gebruik hem de
hand te drukken. Daarbij was ook een
deputatie van de Zandvoortse Reddings-
brigade, waarvan de heer Loos 35 jaar
lang bestuurslid is geweest. Karnavalsprins
Safari VII maakte eveneens zijn opwachting
en benoemde de heer Loos tot 'kommis-
saris van de raad van elf'.

Aan het eind van het officiële gedeelte
dankte de heer Loos de sprekers voor hun
vriendelijke woorden en de stroom van
geschenken die hem bij zijn afscheid ten
deel was gevallen. Een afscheid dat de
heer Loos moeilijk viel na zo veel jaren

nieuw zandvoortmeeuwen kluphuis
voor junioren
ging zaterdag onder de kap

Afgelopen zaterdagmiddag werd op het
terrein van de juniorvoetbalvelden van Zand-
voortmeeuwen aan de Van Lennepweg
de vlag in top gehesen, ter gelegenheid
van het bereiken van het hoogste punt van
de bouw van het nieuwe kluphuis.

Het initiatief voor de aanleg van dit
jeugdhuis is afkomstig van een vijftal leden
van de plaatselijke voetbalvereniging. Zij
werden tijdens een ledenvergadering in
juni 1972 geïnstalleerd als de bouwkom-
missie 'Kapklus', welke naam is afgeleid
van de voorletters van de namen der
initiatiefnemers. Vanaf die tijd hebben zij
handenvol werk aan het totstand brengen
van de nieuwe spelers- en bezoekersakkom-
modatie verzet. Allereerst moesten er vele
vergaderingen worden belegd met het

'bestuur van de vereniging over het hoe en.
waarom van het klupgebouw. Daarna heeft
men bij het gemeentebestuur een renteloze
lening van ƒ 30.000,— aangevraagd. In
februari 1973 werd dit voorstel goedge-
keurd door de raad. Maar dit bedrag was
niet genoeg voor de konstruktie van het
nieuwe onderkomen, dat in totaal zo'n
ƒ 60.000,— gaat kosten. Vandaar dat men
diverse inzamelingsakties heeft georgani-
seerd, zoals 'De tijd staat stil' aktie en de
begunstigersaktie. Ook kwam veel geld
binnen via'klaverjasavonden, loterijen en
een auto ra n?'.'H et is echter nog niet vol-
doende voon-de'financiering van de bouw.
Vandaar dat. er nog verschillende aktivitei-
ten zullen volgen. Zo wordt er op de eerste
drie dagen van februari een biljarttoernooi
in hotel Keur gehouden om de zogenaamde
'Keur-trophy'. Gespeeld zal worden 'tien
over rood tegen de klok', een spel waaraan
iedereen mee kan doen. Verder zal op
15 februari een 'karnajas'-avond plaatsvin-
den in de kantine bij het hoofdterrein. Op
deze avond zal zowel worden geklaverjast
als karnaval gevierd. Ongetwijfeld zal ook
Jaap Kerkman nog veel geld in het laatje
brengen met zijn 'doelpuntenfonds'. Deze
man doet van alles om geld bij elkaar te
krijgen voor zijn klup. Nu reeds heeft hij
een zeer aanzienlijke som bijgedragen in
het geheel.

Eind juli van het vorig jaar werd de
eerste spa in de grond gestoken. Sindsdien
werkt een vaste kernploeg van ongeveer

daadwerkelijk bij het .Rode Kruiswerk
betrokken te zijn geweest. Maar dat de
heer Loos zich nog altijd nauw verwant
voelt aan de hulporganisatie bleek wel uit
zijn slotwoorden, waarin hij alle werkende
leden aanspoorde de afdeling trouw te
blijven steunen en verder uit te bouwen.

twintig mensen keihard mee om het huisje
tot een feit te maken. Zij werken in hun
vrije uurtjes geheel vrijwillig mee aan het
prpjekt. Zeer binnenkort zal de nieuwe
ruimte onder de kap gaan, waarna enkele
weken later de vertrekken glasdicht zullen
worden gemaakt. Men streeft er naar het
gebouw op 31 april te openen, wanneer ter
gelegenheid van koninginnedag het bedrijfs-
yoetbaltoernooi zal plaatsvinden op de
juniorspeelvelden. Het kluphuis voldoet aan
alle bouwtechniese voorschriften die de
KNVB heeft gesteld. Zo is er een fundering
aangelegd van niet minder dan 45.000
stenen. Jn tegenstelling tot het oude houten
gebouwtje van 1930 dat nu gebruikt wordt,
is dit pand geheel aangepast aan de eisen
van de tijd. Het nieuwe verenigingsgebouw
zal bestaan uit zes kleedkamers, twee
scheidsrechtervertrekken, zeven toiletten,
vier gemeenschappelijke doucheruimten en
een tamelijk grote kantine. Bij de entree is
gedacht aan een voorziening voor minder
validen.

De kapklussers worden in hun zwoegen
gesteund door vrijwel alle Zandvoorters.
Behalve geld ontvangt men ook vele dona-
ties in natura, zoals een verwarmingsboiler
ter waarde van ƒ 800,—. Tijdens de kla-
verjasavonden nemen alle deelnemers zelf
prijzen mee om de bouwkommissie bij te
staan. Op een prachtige manier werd de
sympathie voor dit projekt gesymboliseerd,
toen een vrouw uit de omgeving tijdens het
hijsen van de vlag spontaan een briefje
van ƒ 25,— kwam brengen om de bouwers
in hun streven te steunen.

Overigens zal de kommissie kapklus
na het verwezenlijken van deze jeugd-
akkommodalie als stichting blijven voort-
bestaan om de jeugdsport te stimuleren.
Men wil bijvoorbeeld jongeren uit het
kindertehuis 'Kijkduin' helpen op financieel
gebied. Het komt nogal eens voor dat
zo'n kind geen geld krijgt om sportkleren
e.d. aan te schaffen.

Dankzij het keiharde werken van de
zandvoorte klupliefhebbers zullen binnen af-
zienbare tijd de twintig elftallen die elke
zaterdag op de velden aan de Van Lennep-
weg spelen, gebruik kunnen maken van een
eigentijds, komfortabel klupgebouw.

waterstanden

29
30
31

H.W.

06.46

07.27

08.11

januari 1974
L.W. H.W.

02.28

03.02

03.42

19.01

19.48
20.36

L.W.

14.51
15.23
16.12

paleisrevolutie en schisma
bij zandvoortse karnavallers

Wij hopen dat u het ons niet euvel zult
willen duiden, maar wij zijn wat aan de
late kant met de tijding dat er enkele
maanden geleden in Zandvoort een paleis-
revolutie heeft plaatsgevonden. Door een
coup van een nieuwe generatie karnavals-
vierders is vorst Wullum l, die in de af ge-
lopen jaren zijn organisatoriese talenten
Investeerde In minstens een half dozijn
(carnavalsfeesten, afgezet. Domweg de laan
uitgestuurd.

Geen toespraken, geen medailles en
geen kommissariaat bij de een of andere
bottelaar van geestrijk vocht.

Niets van dit alles.

De diepere achtergrond van de omwen-
teling in het wereldje van de zandvoortse
pretmakers schijnt te zijn gelegen in een
onbedwingbaar verlangen om het karnaval
in Zandvoort te demokratiseren. Dichter bij
het volk te brengen. Het karnaval zou tot
op heden een te elitair karakter hebben
gedragen door dat het vrijwel uitsluitend
voorbereid en gedirigeerd werd door vorst
Wullum en enkele getrouwen uit sociëteit
Duysterghast. Geen kwaad woord overigens
over de sociëteit, de meeste leden van de
nieuwe raad van elf zijn er zelf lid van, maar
men vond dat 't feest te veel in handen was
van enkelingen. En dat kan niet meer in
deze tijd, meende men. Zelfs niet bij het
meest autoritair geleide feest ter wereld,
want nergens wordt de pret zo goed
geolied voorbereid en gedirigeerd als het
karnaval. Anders zou men het in diktatoriaal
geregeerde landen als Brazilië al lang
verboden hebben. Maar goed, dit even
terzijde.

De zandvoortse karnavalscoup vond
plaats omstreeks de tijd dat de zoon van
Wullum l, die evenals zijn vader een belang-
rijk aandeel had in de karnavalsfeesten,
naar het verre Canada emigreerde. Men
achtte de Wullum-dynastie toen zo verzwakt
dat men die gelegenheid met beide handen
aangreep om de vorst ten val te brengen.
Grof geweld kwam er niet aan te pas, alles
vond zonder al te veel gerucht naar buiten
achter gesloten deuren en vensters plaats.

Direkt na het verwijderen van de
geduchte Wullum installeerde de verse raad
van elf een nieuwe karnavalsprins, prins
Safari VII, uit Leersum. Dat de nieuwe
prins geen inwoner van Zandvoort is mag
enige verbazing wekken, wanneer men
bedenkt dat het streven van het nieuwe
pretbewind er op gericht is het karnaval
dichter bij het publiek te brengen. Maar
er zou een gewichtige reden voor zijn. De
nieuwe prins schijnt bereid uit eigen schat-
kist iets aan het karnaval bij te dragen. En
dat verandert de zaak, want het organi-
seren van het feest kost handen vol geld.
Dit jaar worden de onkosten geschat op
rond ƒ 30.000,—. Voor het bijeenbrengen
van dit bedrag rekent de tegenwoordige
raad van elf op de gulheid van de zand-
voortse café- en bar-eksploitanten, die, zo
redeneert men, toch kommersieel profijt
trekken van het karnaval. Een gedachten-
gang die op de voet kan worden gevolgd.

Naast de financiën moeten de kar-
navallers ook nog een oplossing vinden voor
het onderdak van het festijn.-Tot nu toe
konden de pretmakers altijd terecht in hotel
Bouwes aan het Badhuisplein, maar de
direktie heeft inmiddels laten weten dat
de zaal dit jaar helaas wegens een door-
braak naar het nieuwe kongresgebouw niet
beschikbaar is. Ook restaurant Zomerlust
en Duysterghast zijn niet te claimen.

Het karnaval zal dus moeten uitwijken naar
andere lokaliteiten in de gemeente. Er
wordt heel wat van het vernuft en de vin-
dingrijkheid van de gloednieuwe organisato-
ren gevraagd om dit voor elkaar te krijgen
voor de karnavalsdagen, die zijn vastgesteld
op 22, 23 en 24 februari a.s.

Ondertussen heeft zich sinds de paleis-
revolutie een ontwikkeling voorgedaan, die
waarschijnlijk niemand heeft kunnen voor-
zien. Er komen steeds meer karnavalsprin-
sen en raden van elf bij. Zij schieten bij
wijze van spreken als voorjaarsbloemen uit
de bodem. Hebben wij al een karnavals-
prinsje van negen jaar, vorige week is in
Zandvoort-noord een nieuwe prins uit de
knop gekomen: prins noord. De nieuwe prin-
sen en hun raden van elf laten bij iedere
gelegenheid weten dat zij het oorspron-
kelijke karnaval niet willen bijten, alleen
maar aanvullen. Ter verhoging van de
feestvreugde. Meer niet.

En hoe reageert de verstoten Wullum l
op al die schisma's in zijn vroeger rijk?
Totnogtoe hult hij zich in stilzwijgen. Toen
een verslaggever van het Haarlems Dagblad
dit nog zeer onlangs wilde doorbreken,
zei Wullum kort en bondig: 'Breek me de
bek niet open'. Weinig diplomatiek, maar
wel duidelijk en klaar. En Wullum vervolgde:
'Ik zou heel veel kunnen vertellen, maar ik
wil dat niet doen omdat ik op geen enkele
manier de nieuwe organisatoren wil dwars-
zitten. Daarvoor is het zandvoortse karnaval
mij te lief geworden. Ik hoop alleen maar
dat ze slagen'.

Kijk, daarin schuilt nu volgens kenners
van het karnaval de ware geest van het
gebeuren. Ondanks veten en geschillen de
pret er in houden. Waar tref je nog zo veel
noblesse aan? Nergens immers.

familie en handelsdrukwerk

drukkerij OUut y/h gertenbach
achterweg l, tel. 65SI. zandvoort

VANAVOND SPREEKT
BÜR6EMEESTER NAWIJN...
aan het begin van de eerste raadsvergadering van dit jaar zijn nieuwjaarsrede uit.
Wij hebben de tekst al enige dagen in huis en branden van verlangen er uit te
citeren. Maar er rust een embargo op. D.w.z. wij mogen de inhoud pas afdrukken
nadat de burgemeester is uitgesproken. Een samenvatting van de meest boeiende
passages uit de nieuwjaarsboodschap van de eerste burger van de gemeente
kan niet eerder worden gepubliceerd dan in de Zandvoortse Koerant van a.s.
vrijdag. U moet dus even geduld hebben.

In die tussentijd kunnen zij die tot op heden nog geen abonné zijn van de koerant
zich opgeven. Door het invullen en opzenden van onderstaande bon, of een
telefoontje naar ons bureau aan Willemstraat 29 b, onder nr. 2135.

B

N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: 5.. &.-. 5-.. $.-, z.; f.. E.. t... F.-. -...

Straat: -... r... :... :... r... y.: ^.-. :... ?.. •,.. .... ... ...

Plaats: -... T.-, ?.-. F.. ?.: ?.. :... ?..

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar / 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



scholieren namen enthousiast deel
aan speel-leer les over suriname
in sleep in

meisjes en jongens meer te weten kwamen
over hun leeftijdgenoten en ouderen in
'ons rijksdeel over zee'. Al bezig zijnde
ontdekten zij, dat er leuke, gekke en ver-
keerde dingen zijn in dit land. Hun reakties
konden zij noteren op grote vellen papier,
waarvan druk gebruik werd gemaakt.

Niet onvermeld mag blijven, dat het
sukses van deze aktjviteit mede te danken
is aan de ongedwongen sfeer, die er in de
sleep-in heerst, en de praktiese bruikbaar-
heid van het gebouw. De kinderen, die er
drie uur hard gewerkt hebben, mochten
er echt rommel maken, terwijl er naast de
tafels ook voldoende ruimte was om op de
grond te werken. Limonade en koek zorgden
er tevens voor, dat ook het inwendige niet
vergeten werd. Aan het einde van de
middag hingen de wanden vol met werk-
stukken en pronkte in de grote zaal de
makette van Suriname, die door de kin-
deren was omgetoverd in een kompleet
landschap.

Deze speel-leer les, waarbij de kin-
deren naast het plezier van het zelf doen,
ook een goed stuk direkte informatie over
Suriname kregen is waard om voor de
andere zandvoortse scholen herhaald te
worden. De medewerkers willen graag be-
langstellenden van de resultaten laten
meegenieten. De komende woensdagavond
van 8 tot 10 uur en zaterdagmiddag van
2 tot 4 uur is hiervoor gelegenheid in de
sleep-in. Verscheidene zandvoortse midden-
standers hebben een gedeelte van hun
etalages beschikbaar gesteld voor het ten-
toonstellen van deze produkten. Nieuwe
aanmeldingen hiervoor vinden een dankbaar
oor bij de wereldwinkel, Kostverlorenstraat
34, telefoon 2856.

De kinderen uit de zesde klas van de
Maria- en Nlcolaasschool hebben op zater-
dagmorgen de sleep-in aan de Van Lennep-
weg geheel In bezit genomen. Met veel
plezier deden zij mee aan een kreatleve
speel-leer les over Suriname.

Door financiële medewerking van de
Kommissie Claus, was de wereldwinkel
Zandvoort in staat dit programma aan te
bieden. Hierbij werd zij gesteund door vrij-
willige medewerking van onderwijskrachten
en rekreatiedeskundigen, die hun sporen in
Zandvoort al verdiend hebben. Tussen al
deze bedrijvigheid door maakt een televi-

Kinderen bezig met Suriname

Foto: Paul v. d. Kruk

sieploeg opnamen voor het NOS-programma
'werkwinkel', dat op 17 februari a.s. via
Nederland 2 zal worden uitgezonden.

Uit een rijke verscheidenheid van ma-
terialen maakten de zandvoortse scholieren
Surinaamse voorwerpen. Hierbij waren hut-
ten, maskers, muziekinstrumenten, kleding-
stukken, kollages enz., die kleurrijk versierd
werden.

Foto's, dia's en door kinderen zelf
gemaakte verhalen zorgden ervoor, dat de
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agenda schuurtejater

Muziek, slapsticks, zang, stomme films
met eksplikatie, speciale jeugdfilms en een
heus filmfestival. Dat zijn de smakelijke
Ingrediënten voor een evenement dat in
het weekend van 15-17 februari onder de
naam "Witte Filmmanifestatie" wordt
gehouden in het Haarlemse Schuurtejater.
De manifestatie Is op touw gezet door
De Witte Bioskoop samen met de
Toneelschuur.

Het filmweekend begint op vrijdag-
avond 15 februari met het "Resistentie
Movie Programma", waaraan onder meer
wordt meegewerkt door het Resistentie-
orkest onder leiding van Carel Alphenaar
en de lose Harmony Girls. Hoofdschotel
van het programma is de film "Maritane",
een oude stomme films die met bellen,
toeters, ratels en de menselijke stem van
bijpassende geluiden zal worden voorzien
door eksplikateur Alphenaar. Het
Resistentie-orkest zorgt bovendien nog voor
wat achtergrondmuziek.

Het aksent van de Witte Film-
manifestatie ligt op zaterdag de zestiende
februari, wanneer 's middags en 's avonds

het "Mini Moyie Festival" wordt gehouden.
Dit bestaat uit een amateur-smalfilmfestival
waaraan door elke filmliefhebber kan
worden meegedaan. Dt Witte Bioskoop
wil met dit festival elke amateurfilmer de
kans geven zijn films nu eens in een
grotere dan alleen de huiselijke kring te
vertonen.

Men kan zich laten inschrijven voor:
1. familiefilms, 2. huwelijksfilms, 3. vakantie-
films, 4. erotiek, 5. allerhande. Aan de
winnaar van elke kategorie wordt een
oorkonde uitgereikt. De maker van de
beste film krijgt als hoofdprijs de zg.
"Loutje-trofee", een miniatuuruitgave van
het bekende beeld van Lourens Janszoon
Coster op de Haarlemse Grote Markt,
maar dan een Loutje met een filmrol in de
uitgestoken hand.

Men moet zich vóór 1 februari
opgeven bij De Witte Bioskoop, Smede-
straat 23, Haarlem. Dat kan door middel
van een kaartje met naam en adres en
voor de deelnemers aan het filmfestival ook
de titel en de lengte van de film plus de
kategorie waarvoor men inschrijft. Films
mogen alleen niet langer dan 20 minuten
zijn, maar dat is de enige restriktie. Wie
erg zuinig is op zijn films kan tijdens het
festival zelfs met eigen apparatuur draaien.

Dinsdag 29 januari 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met Moneys jongen.

20.30 uur: try-out Science-fiction
Schuurproduktie.

Donderdag 31 januari 12.30 uur:
SCHAFTTUDTEJATER met Moneys jongen.

20.30 uur: WERKTEATER uit
Amsterdam.

Zaterdag 2 februari 20.30 uur:
JULES CROISET met een zekere VINCENT.

Dinsdag 5 februari 20.30 uur:
Première SISSIES met hoerenliederen van
B. BRECHT en tijdgenoten.
(Verhoogde entree ƒ 7,50, cjp en
65 pus ƒ3,75, voorbespreken noodzakelijk).

Woensdag 6 februari 20.30 uur:
SISSIES met hoerenliederen.

zandvoortm in laatste minuten geveld
door koploper rch

Acht minuten voor het einde moest
Zandvoortmeeuwen zondagmiddag een met
moeite bevochten l—1 gelijk spel prijs-
geven tegen de koploper In de kompetitie,
RCH.

Terwijl de achterhoede van de kust-
bewoners er op rekende dat scheidsrechter
Hofman zou fluiten voor handsbal door een
der RCH-spelers, liet de arbiter doorspelen.
Bilderbeek van RCH brak daarna zonder
moeite door de op de plaats rust makende
verdediging van Zandvoortmeeuwen heen
en schoot het leer achter de wanhopig
gebarende keeper Henk Bos.

Protesten hielpen niet, de schelds-
rechter besliste dat het doelpunt op korrekte
wijze tot stand was gekomen.

Het regende trouwens protesten aan
beide kanten tijdens deze in een soms
uiterst nerveuze en eksplosieve sfeer ge-
speelde wedstrijd. Scheidsrechter Hofman
moest herhaaldelijk en met steeds straffere
hand optreden om de ontmoeting in enigs-
zins redelijke banen te houden. Twee
kemphanen maakten het in zijn ogen zo
bont dat zij werden opgetekend in het
gevreesde notitieboekje. Het waren Jansen

van RCH en Kees Bruin van Zandvoort-
meeuwen. Tussen de incidenten door werd
er een bijzonder spannend spelletje voetbal
gespeeld.

Het veel sterkere en ook meer zelf-
bewuste RCH drong Zandvoortmeeuwen in
de eerste fase van de ontmoeting vrijwel
onafgebroken tegen de muur. Vooreerst gaf
de verdediging van de thuisklup geen krimp
onder de druk van de tegenstander, maar
in de 23e. minuut maakte RCH handig ge-
bruik van een door Keeper Henk Bos niet
onder kontrole gehouden bal. Bos kon het
leer niet meer in zijn bezit krijgen en
Van jtem van RCH knalde de bal achter de
doellijn, O—1.

Twee minuten later had Zandvoort-
meeuwen de achterstand zonder veel
moeite kunnen inlopen, toen Aaldert Stob-
belaar alleen voor RCH-keeper Bes ver-
scheen. Stobbelaar schoot naast. Een
droomkans bleef een droom.

De tweede helft begon met een vol-
komen gewijzigd spelbeeld. Nu stond RCH
onder zware druk van de voorhoede van
Zandvoortmeeuwen en zes minuten na de
hervatting scoorde Teun Vastenhouw met
een formidabel schot te gelijkmaker, 1—1.
RCH protesteerde bij de scheidsrechter
voor buitenspel, maar deze trok zich daar
niets van aan.

Nadat pogingen van Poerwo en De
Vlieger de score uit te bouwen hadden
gefaald, slaagde RCH er langzaam maar
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zeker in zich te herstellen. Aanval en tegen-
aanval wisselden elkaar in hoog tempo
af hetgeen echter gepaard ging met een
toenemend aantal overtredingen. Hofman
moest herhaaldelijk ingrijpen om de verhitte
gemoederen tot bedaren te brengen.

In de'37e minuut brak het voor
Zandvoortmeeuwen fatale moment aan. De
arbiter ging niet in op de heftige gebaren
van de ZVM-verdediging dat door een
RCH-speler handsbal zou zijn gemaakt en
liet doorspelen. Zoals reeds gemeld had
Bilderbeek toen vrij spel om ongehinderd tot
keeper Bos door te dringen en de bal
achter hem in het net te tikken. Wat Zand-
voortmeeuwen ook aanvoerde, er hielp geen
lieve moedertje aan. Hofman bleef on-
verbiddelijk.

In de slotfase probeerde de thuisklup
nog met man en macht opnieuw een gelijk-
maker uit het vuur te slepen. Maar de
verdediging van RCH stak daar een stevig
en onbuigzaam stokje voor. Zandvoort-
meeuwen kon niet anders dan zich in het
onvermijdelijke schikken.

typsoos snel naar winst

De stand in de kompetitie na
wedstrijden van eergisteren, luidt:
HRC 13 8 5 O 21
RCH 13 8 4 1 20
VIOS(W) 13 8 2 3 18
DWV 13 7 4 2 18
Vitesse'22 13 6 3 4 15
DEM 13 4 6 3 14
ZVV 13 5 4 4 14
Kennemers .... 13
Velsen 13
Alkm. Boys.
Stormvogels

13
13

Beverwijk
Zandvoortm.
Schagen ..

4 5 4 13
3 5 5 1 1

13 3 5 5 11
13 2 6 5 10

4 0 9 8
4 8 6
3 10 3

1
13 O

de

25—10
22—7
22—12
21—12
23—17
15—13
9—10

13—11
8—10

15—17
10—16
9—24

11—22
1—23

'We hebben voor de rust geëksperl-
menteerd met een nieuw aanvalsysteem,
maar dat beviel ons tegen Typsoos-Llons zo
slecht, dat we daarop teruggekomen zijn
om niet met «en debakle naar Dordrecht
terug te moeten reizen', zei coach De Jong
van Frlsol/R. na afloop van de wedstrijd
tegen Typsoos-Llons.

Daar had hij volkomen gelijk in. Bij de
thee was de stand reeds 72—45 en een
katastrofale uitslag voor Frisol/R. lag
binnen het bereik van de mogelijkheden.

De uitblinker in fast breaks Leysner
(18—0). Freeman (16—6), Tuinstra
(14—0) en Vrolijk (14—4) verzamelden
de punten, terwijl Bartolome (8—7) er
voor zorgde, dat de rebound in de zand-
voortse bucket voor de leeuwen bleef.

In de tweede helft bleek de enige
intentie van de Dordrechtenaren, de schade
zo beperkt mogelijk te houden. In deze
opzet konden zij slagen doordat Typsoos
niet stond te dringen een reprise te geven
van de puntenregen uit de eerste helft. De
uitslag werd tenslotte 111—91 in het voor-
deel van Typsoos-Lions.

De zwakke broeders uit de kompetitie
zijn hiermede uitgevallen en voor de rest
van het seizoen zullen slechts hooggekwali-
ficeerde teams de zandvoortse arena
binnenstappen.

A.s. zaterdag 2 febr. om 21.00 uur in
de Pellikaanhal zal op eigen grond outsider
Typsoos-Lions proberen kampioenspreten-

dent Levi's van de bovenste plaats af te
halen. Als dat lukt zal dit de spanning
in de basketballkompetitie nog verder doen
toenemen.

B-pupillen:
Zandvoortm. 1—Hoofddorp 1 H.n.o.
RCH 2—Zandvoortm. 2 O—O
Zandvoortm. 3-VEW 3 10—O
DSS 3—Zandvoortm. 4 5—O
Zandvoortm. 5-HBC 4 1—2
HBC 5—Zandvoortm. 6 5—2
DSS 5—Zandvoortm. 7 5—O

Uitslagen zondag 27 januari:
Zandvoortm.—RCH 1—2

Zandvoortm. 2—Vitesse'22 3 uitg.
Velsen 2—Zandvoortm. 3 4—O
Zandvoortm. 5—Velsen 5 afg.
H FC 6-Zandvoortm. 6 2—3
St.vogels 7—Zandvoortm. 7 gest. 2—1
Sp.woude 8—Zandvoortm. 8 O—8
Zandvcoortm. 9—EHS 8 afg.
Zandvoortm. 10-Geel Wit 11 1—3

A-junioren:
Zandvoortm. 1—Schoten 1 2—O
Zandvoortm. 2—HFC 4 7—1

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 26 januari:

Energie 1—Zandvoortm. 1 O—3
SIZO 5—Zandvoortm. 2 3—2
NAS 1—Zandvoortm. 4 3—O
SAC 8—Zandvoortm. 5 8—O

A-junioren:
Zandvoortm. 1—Kenn.land 1 2—2

B-junioren:
Haarlem l—Zandvoortm. 1 4—1
Zandvoortm. 2—Hoofddorp 2 1—2
HFC 3—Zandvoortm. 3 1—2
DCO 4—Zandvoortm. 4 2—O

C-junioren:
HFC 1—Zandvoortm. 1 1—1
Zandvoortm. 2—Hoofddorp 2 6—1
Zandvoortm. 3-TYBB 3 2—1
Zandvoortm. 4—Bl'daal 4 O—3

A-pupülen:
EDO 1—Zandvoortm. 1 2—1
Zandvoortm. 2—TYBB 2 9—O
Halfweg 4—Zandvoortm. 4 2—2
Zandvoortm. 5-EHS 2 O—1
Zandvoortm. 6—DSS 6 5—O

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
/ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Wie wil mij 1 of 2 ochten-
den per week helpen met de
huish. Patrijzenstraat 3. Tel.
na 5 uur 3758.

Te koop aangeb. comtoise
m. houten walsen. Tel. 5402.

NU OOK IN ZANDVOORT

KUNSTGEBIT-REPARATIES
Telefoon 43 65

Binnen één uur klaar

Aangeb. bergmeubel, z.g.a.n.
veel ruimte, breed 190, hoog
155. J. Luykenstr. 64, Haar-
lem-N. Tel. 023—373844.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs f 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Bedrijfsruimte te huur gevr.
Opgave met huurprijs e.d.
Haltestraat 32 rd. Tel. 4161.

Gevr. werkster voor 1 ocht.
p. week (loon / 20.— per
ocht.). Mevr. Van Oostrum,
Kostverlorenstraat 127. Tel.
3647.

OUREX CONDOOMS
NERGENS VOORDELIGER!

GOSSAMER: normale prijs
ƒ2.25 per 3 stuks NU:
12 stuks + 3 gratis ƒ 9.—

24 stuks + 9 gratis ƒ 18.—
FETHERLITE: normale prijs
f 3.- per 3 stuks NU:
12 stuks + 3 gratis f 12.—
24 stuks + 9 gratis ƒ 24.—
In Zandvoort uitsluitend bij

BOQKSHOP
Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.)

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

, PARTU-
AANBIEDING!

'N
\DELICATESSEU KIP MET

en macaroni in witte wijnsaus
\in reuze makkelijk HANDY-PACK
'Sla wat in voor uw vakantie! |
Wees er snel bij want dit, [300,
komt maar één keer! 'i GRAM

ALUMINIUM
PANNEN
o.a.steelpan 14cm.
bornbépan 16cm.
hapjespan 22cm.
METTEFLON
BINNENLAAG!

UITZOEKEN
M AAR per stuk

EN

legen

* GEMENGDE
NOTEN

het is zo gezellig
om eens ouderwets

noten te kraken!

BAAL-400 GR.

GEEN
195"
MAAR:

159

IGLO
VISSCHNITZELS

gepaneerd,
dus panklaar

100%ACRYL
HERENSOKKEN

unie kleuren

zolang de
voorraad strekt:

GEEN
2*95-
MAAR:

PLASTIC
BLOEMPOTTEN
in13en15cm

nog netoptijd
geïmporteerd
daarom zo
voordelig! v.a.

ELS
sch
ernij

(S

CRÈME 21
voor een zachte

soepele huid

GROTE PLASTIC
BOX 150cc.

LUXE
BONBONS

in leuk geschenkdoosj'e
met allemaal

verschillende soorten

NEEM MEE:

ENGELSE
CREAM-
CRACKERS

GROOT PAK
200 GRAM

GEEN
.95"
MAAR

bl ik 8 halve schijven

ANANAS
GEENJ58"
MAAR
ELKE DAG:

PER
STUK:

die moet u kopen, al is het
maar voor de kinderen!
maak er een feest van-keuze
uit ruime sortering!

vóór het werk
ter scherm ing,
na het werk
ter verzorging!

• ™ - '•"" MHI^w^ |̂̂ |̂ ^HMMH«HMBIî H^H^BMaMlHBî HHMHHMHHMMHMl

ie kunt het beter bij geldig van
30jan.t.m.5febr.

halen!
AMSTERDAM, Mercatorplein49/Janv.Galenstraat79 85/Bilderdijkkade 41-53/26 Nassaustraat26-30/Lijnbaansgracht31-32

i _ Tussen meer ia (winkelcentrum Osdorp)/ Delflandplein 188-194/ Burg.de Vlugtlaan 133/Joh.Huizingalaan 180-188
I^ANDVOORT: Kerkstraat 19/ZWANENBURG, Dennenlaan iga/HOOFDDORP, Kruisweg 640/Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK MULTIMARKT)

PLAATSGENOOT BEST
OPENT NIEUW FILIAAL
IN VERLICHTINGSARTIKELEN

Een van onze plaatsgenoten, de heer
C. Best, is direkteur van Best Televisie
Service BV in Amsterdam, op de hoek van
de Kinkerstraat en de Nassaukade, vlakbij
het eindpunt van de NZH-buslijn naar
Zandvoort en derhalve voor vele Zandvoor-
ters geen onbekende.

De heer Best, een zeer aktief persoon,
zag vorig jaar de mogelijkheden van
elektriese verlichtingsartikelen wel zitten
en begon op 4 mei 1973 in de arnsterdamse
De Clercqstraat een grote zaak in verlich-
tingsartikelen, die binnen korte tijd door
de populaire prijzenpolitiek en de koelante
behandeling van de klanten een grote
bekendheid kreeg.

Inmiddels bleef de heer Best niet op
zijn lauweren rusten en heeft in de voor-
malige zaak van Van Duivenbode in de
Kruisstraat 22 te Haarlem een nieuw filiaal
ingericht, dat a.s. donderdag, 31 januari
1974, om 9.00 's morgens zonder veel
fanfare 'gewoon' zal worden geopend.
'Ik spendeer liever het geld voor een dure
opening aan ekstra voordelige aanbiedin-
gen', zei de heer Best ons, 'daarmee doe
ik het publiek een veel groter plezier dan
met een hoempa-band of zoiets'.

A.s. donderdag dus, kan het publiek
terecht in een zeer grote, modern ingerichte
winkel: 140 m2 verkoopruimte berstensvol
verlichtingsideeën achter twee grote eta-
ges worden door de bedrijfsleider, de heer
J. G. Clous en zijn staf van enkele mede-
werkers, aan u voorgesteld. De grootste
zaak van Haarlem en omstreken op dit
gebied. Eén van de artikelen die ons
nogal aanspraken, waren komplete TL-
armaturen voor f 9,95. Goede verlichting
voor garage of keuken, makkelijk voor de
doe het zelver.

De heer Best is van plan om nog meer
van deze verlichtingsartikelenzaken op korte
termijn te gaan openen. De konsument zal
ongetwijfeld meer van hem horen.

kursus miljeuzaken
bij voldoende deelname
ook in zandvoort

Nu publikaties, rapporten en berichten
inzake milieuproblemen zo'n grote omvang

genomen hebben en hierin zoveel vaktermen
en nieuwe begrippen worden gehanteerd,
heeft de Natuurbeschermingskommissie

Zuid-Kennemerland een oriënterende kursus

over miljeuzaken samengesteld.

Gedurende een vijftal avonden zullen
dan de grondprincipes van de ekologie
behandeld worden, komen begrippen als:
kringloop van de stof, kulturele evolutie,
invloed van biotiese abiotiese faktoren,
ekologiese potentie, waterhuishouding, over-
levingskans, bevolkingsvraagstuk, produktie-
biologie i.v.m. de biomassa en dergelijke
aan de orde. Alles toegelicht met voor-
beelden, zo mogelijk uit de naaste omge-
ving.

Gezien de belangstelling die ook in
Zandvoort voor milieuproblemen bestaat
en het feit dat de in Haarlem te houden
kursus is volgeboekt, heeft de kursusleider.
de heer P. van Zalinge, zich bereid ver-
klaard ook een dergelijke kursus in Zand-
voort te geven, mits een lokaliteit gevonden
kan worden en zich een minimum aantal
van 15 kursisten opgeeft. De kosten
bedragen totaal ƒ 5,— per persoon en men
kan zich, bij voorkeur schriftelijk, melden
bij de Natuurbeschermingskommissie Zuid-
Kennemerland, Kloppersingel 145 in Haar-
lem, tel. 023—25 67 86. Deelnemers ont-
vangen na aanmelding een resumé van de
eerste les; op de eerste kursusavond wordt
het resumé van de tweede les verstrekt en
zo voort.

Ongetwijfeld zal de kursus miljeu-oriën-
tering, te geven op een moment dat in onze
gemeente het miljeu en de daarmee ver-
band houdende problemen centraal staan,
verhelderend werken en alleen daardoor al
in een grote behoefte voorzien.
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KRIJLSSTRA Al 22
Donderdag 31 januari a.s. is een feestelijke dag voor Haarlem en omgeving, 's Morgens
om 9 uur openen wij in het hartje van Haarlem, aan de Kruisstraat nr. 22, onze aller-
nieuwste winkel in verlichtingsartikelen. Maar liefst 140 vierkante meter met lampen,
klassiek en modern, staand en hangend. Verlichting voor elk interieur, in elke prijsklasse!
U bent van harte welkom!

EMAILLE
HANGLAMP

Eigentijds
model. In wit

en bruin.
Van 36,95

voor

MODERNE
HANG-

LAMPEN
voorzien van

trekpendel,
in moderne

kleuren,
reeds vanaf

!450

^ffw" 3-LICHTS
%

„HANG-
OLIELAMP"

Fraai bewerkte
bronzen hang-
lamp met mat
bewerkt g las.

Van 93,95
voor i

6950

_«*

P HANGLAMP
met g lazen

kelken voor
de prijs hoeft

u het niet te
laten:

van 60,95
voor

3995

BALKLAMPEN
in diverse fraaie smeed-
ijzeren uitvoeringen.
Balken met4,6 en 8
lampen. Zonder kapjes,

reeds vanaf

TAFELLAMP
moderne vormgeving.
Kunststof. Voorzien
van snoer, stekker

en tussen-
schakelaar, van

24,95 voor

MODERNE BUITENLAMP
k Metalen lamphouder met

bol van craqué-glas.,
Van 51,95 voor

119 3495

van 30,95
voor

WANDSPOT
Verstelbare, metalen
spot Kleur zwart.
Verstelbeugel in
chroom.
Van 19,95 voor

HOBBYLAMP
metaal met

verchroomde veren.
In elke richting

verstelbaar. Kap met
schakelaar. In diverse

kleuren, van 32,50 voor

DUO-WANDLAMP
B Metaal met 2 wit glazen
bollen. Leuke lamp

MODERNE
BOOGLAMP

met verchroomde zwenkarmN
[50 cm); verstelbare bol in zwart.N
bruin en wit van 49,50 voor

Deze boog lam p
met bol in chroom
van 59,50 voor 47.50

,%J\J VWUI \

3950!

LEUKE WANDSPOT
voor een sfeervolle verlichting.

Reflector in verschillende kleuren.
Van 27,95 voor

MODERNE
VLOERLAMP

met verstelbare
gekleurde

bollen in
chroom-
beugels.

Leverbaar in
bruin, oranje

en wit.
Van 79,95

voor

150

MODERN WANDLICHT
strakke vormgeving.
Kompleet met kopspiegel-
lamp Normaal 34,50
Bij Best
*GAQR „HANGOLIELAMP"
n|lI«K) Gezellig model met wit glas.
IV Zonder kapjes van 194,95 <

MODERNE HANGLAMP
in chroom-uitvoering.
20 cm 0 van 34,50 voor 14,95
25 cm 0 van 39,95 voor 19,95
35 cm 0 van 69,50 voor 29,95

van 67,50 ]
voor "

39
PRACHTIGE BUREAULAMP |

Geheel metaal met
flexibele arm. In

diverse kleuren,

STAANDE
LAMP
sierlijk model
met
4 glaskelken.
Uiterst
voordelige
prijs
van 69,95 voor

195

voor7950
TL-ARMATUUR
40 Watt, lengte 120 cm,
bekend merk. Geheel
kompleet, alléén bij BEST i

BEST: niet al leen een
begrip in licht, beeld en geluid, maar ook in korting!

AMSTERDAM, Kinkerstraat 1 (RADIO/HiFi)
AMSTERDAM, Kinkerstraat3 (TELEVISIE)

AMSTERDAM, De ClercqstraatGO (VERLICHTING)
HAARLEM, Kruisstraat 22 (VERLICHTING)

verkeer kan veiliger
door kennis van gedragsregels
Dimllcht of stadsllcht?

Buiten bebouwde kommen is het voeren
van "stadslichten" — ook als de rijbaan
van een uitstekende straatverlichting is
voorzien — niet toegestaan. Binnen de
bebouwde kom mogen wel stadslichten
worden gevoerd, maar het verdient
aanbeveling óók binnen de bebouwde kom
zgn. dimlicht te voeren. Het gaat ook
hier weer om de betere zichtbaarheid voor
de bestuurder en het tegemoetkomende
verkeer (Dus beter zien en gezien worden)
Men kent allemaal wel het verschijnsel
dat door b.v. een dik bladerdek van bomen
de straatverlichting niet altijd optimaal
funktioneert. Bovendien is het vaak zo dat
de stadslichten van sommige auto's
meer weg hebben van "gloeiende spijkers",
hetgeen de zichtbaarheid zeker niet ten
goede komt.

Voorts zal men bij onoverzichtelijke
kruisingen wel eens hebben opgemerkt, dat
in het donker een auto, die de kruising
nadert met dimlicht, aanmerkelijk eerder
wordt waargenomen- Immers het schijnsel
van de koplampen straalt zo'n 10 tot 15
meter vóór de auto op het wegdek en men
wordt daardoor eerder gewaarschuwd dat
ander verkeer de kruising nadert.
Enkele jaren geleden heeft de politie
Haarlem een aktie gevoerd om de
automobilisten er toe te bewegen altijd
dimlicht te voeren binnen de bebouwde
kom. De resultaten waren zéér
bevredigend. Het aantal aanrijdingen
verminderde en daarmede werd het beste
bewijs geleverd dat het voeren van dimlicht
de verkeersveiligheid ten goede komt.
Dus gebruik voortaan de stadslichten
alléén wanneer u — bij avond of nacht —
even stilstaat.

WANNEER KOMT DE KOLPORTAGE-WET?

Met kopen aan de deur is het altijd
oppasser) geblazen. Maar a! te gauw zit
men vast aan een kontrakt waar men
later spijt van heeft. Heel wat mensen zijn
hier ieder jaar weer het slachtoffer van,
met alle ellende van dien. Het minste
wat men dan ook moet eisen van de
kolporteur is, dat hij zich legitimeert.
Verder moet men zich goed bedenken
alvorens te tekenen, vooral goede kennis
nemen van wat er in het kontrakt staat.

In Noorwegen is er sinds kort een
wet die er in voorziet dat 'spijthebbers'
binnen een bepaalde termijn (10 dagen)
op de overeenkomst terug kunnen komen.
Deze wet geldt echter alleen voor
goederen, niet voor reizen, verzekeringen
enzovoort. Ook voorziet de wet niet in
teruggave van ontvangen en kontant
betaalde artikelen. Dit laatste ligt natuurlijk
voor de hand; teruggave is ook in winkels
prakties altijd onmogelijk.

In 1971 werd ook in Nederland een
dergelijk wetsontwerp ingediend door de
Minister van Justitie en de Staatssekretaris
van Ekonomiese Zaken. In deze kolportage-
wet — Regelen tot het tegengaan van
misbruiken bij kolportage — wordt een
termijn van 8 dagen voorgesteld. De
wet is nog steeds in behandeling en er
ligt dus nog niets vast.

Gezien het aantal mensen, vooral
ouderen, dat jaarlijks de dupe is van
minder bonafide verkopers — de goederen
niet te na gesproken — is het te hopen
dat het in werking treden van deze wet
niet al te lang op zich laat wachten.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

geen krant

ontvangen?

beB zaterdag

tussen II en 12

telefoons 2135

links
links gekeken
oversteken!

Adverteert

in dit blad

aan zet...

In het jongste nummer van het
Lettische tijdschrift Schachmaty stond de
hieronder in het diagram afgebeelde positie
afgedrukt:

iüi
*•i

a b c d e f g h

Deze stelling ontstond in een partij
Slak-Bitti, Joegoslavië 1973. De namen
van de spelers zeggen me niets, maar ze
zijn misschien door het heen en weer
"vertalen" in kyrillisch schrift wat verminkt.
Hoe de diagramstelling ontstond, wordt
niet vermeld, maar uitgaande van een
bekende variant van het Konings-lndisch
lijkt dit me een plausibele zettenvolgorde:
1. d4, Pf6, 2. c4, g6, 3. Pc3, Lg7, 4. e4, d6,
5. f3, 0-0. 6. Le3. Pc6, 7. Dd2, Te8,
8. Pge2. a6, 9. a3, Tb8. 10. b4, b5, 11.
cb5:, ab5:, 12. d5. Pe5, 13. Pd4, Ld7,
14. Tel, e6, 15. de6:. Le6:, 16. Pcb5:.

In elk geval was vanuit het diagram
het verbluffende vervolg:

16. ... Pf6xe4l, 17. f3xe4 (Op 17.
Pe6: blijkt dit mogelijk te zijn: 17. ... Dh4+.
18. Lf2. Pf2:, 19. Df2:, Pf3:+l, 20. gf3:,
Te6:+, 21. Le2, Dg5, 22. Kdl, Dd5+, 23.
Kc2, Da2± benevens 24. ... Tb5:) 17. ...
Dd8-h4-f, 18. g2-g3 (Dit leidt tot een
geforceerd verlies. Als ik de aantekeningen
in Schachmaty goed begrijp (m'n kennis
van het Russisch is minimaal — er zijn
schakers die speciaal om de Russische
schaaklektuur ten volle te kunnen genieten
een kursus Russisch hebben gevolgd, maar
dit fanatisme heb ik nooit op kunnen
brengen) is men met een hele groep spelers
na afloop van de partij aan het analyseren
geslagen om te kijken, of op dit moment
voor Wit betere zetten te vinden waren,
maar slaagde men er niet in om een
reddende voortzetting te produceren. Ik
geloof 't graag. Ik heb ook nog wat zitten
analyseren, maar vond geen werkelijk goede
voortzetting) 18. ... Dh4xe4, 19. Lf1-g2,
Pe5-d3-i-, 20. Kel-dl (Naar fl gaan is
geen goed alternatief, want dan volgt 20.
... Lh3 etc.) 20. ... Le6-g4+, 21. Kd1-c2,
Pd3-c1-H- en Wit gaf zich gewonnen. We
leerden het in onze kinderjaren al:
dubbelschaak is meestal moordendl

Allen een voorspoedig 1974 toege-
wenstl Ook achter het schaakbord!

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Ja, ik wil mijn omzet op peil houden

en ga regelmatig adverteren in de
ZANDVOORTSE KOERANT!
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brief van bestuur jeugdcentrum
viel verkeerd bij de raad

Burgemeester NAWIJN opende de
dinsdag j.l. gehouden gemeenteraadsver-
gaderlng, die onder grote publieke belang-
stelling werd bijgewoond, met zijn
nieuwjaarsrede, waarin de eerste burger
vooral de positieve punten van het afge-
lopen jaar beklemtoonde. Zoals de Inge-
bruikstelling van het Gezondheidsentrum
aan het Beatrixplantsoen en de in totaal
voor bewoning gereed gekomen 120 flat-
woningen in de gemeente. Tevens sprak de
heer Nawijn de verwachting uit, dat het
overdekte zwembad reeds In het seizoen '74
in gebruik kan zijn.

Het eerste plaatselijke politieke feit
van die avond vormde de brief van de heer
M. G. J. Couvreur, inzake zijn opstelling
als onafhankelijk raadslid. Onder de leden
van azb, de politieke groepering die de
heer Couvreur vroeger in de raad vertegen-
woordigde, is onlangs een enquête ge-
houden om vast te stellen of er nog wel
belangstelling bestond de kiesvereniging
voor te zetten. Vanwege de non-response
distancieerde de heer Couvreur zich van de
plaatselijke groepering.

De heer WIJNBEEK (d'66) vond het
met deze brief er allemaal niet duidelijker
op geworden en vroeg de heer Couvreur
om opheldering. Tevens vroeg hij zich af
wat de betekenis en waarde van dat on-
afhankelijk zijn nou precies inhield.

Burgemeester NAWIJN moest op de
laatste vraag het antwoord schuldig blijven.

Raadslid COUVREUR liet ons zonder
nadere uitleg weten, dat hij met zijn brief
duidelijk genoeg was geweest.

Verreweg het belangrijkste onderdeel
van deze raadsvergadering was het voorstel
van b en w om een tweede aanloop subsidie
van drieduizend gulden aan de 'Stichting
Jeugdcentrum Zandvoort' te verlenen.
Een moeilijkheid vormde bij dit voorstel de
brief van december '73 van het stichtings-
bestuur. Bij de hele raad was deze brief,
gericht aan de politieke partijen, danig in
het verkeerde keelgat geschoten. In dit
epistel werden de frakties opgeroepen om
de realisering van het jeugdcentrum zoveel
mogelijk te helpen bespoedigen. Want, zo
gaat de brief verder, hoewel de meeste
partijen zich achter het plan hebben
geschaard, hebben zij geen daadwerkelijke
aktie ondernomen om een jeugdcentrum te
helpen verwezenlijken.

kvp-er TER VEER: 'stel verwende jongens'

Voor kvp-er G. TER VEER was dit
schrijven een 'harde klap', na al zijn
inspanningen ten behoeve van het jeugd-
centrum. Ook had hij gepleit voor een
kommissie ad-hoc waar is uitgekomen, dat
als onderkomen van het jeugdcentrum de
Mariaschool werd geaksepteerd en niet een
of andere bouwval Het leek hem dat hij
niet een 'verwende jongens te maken
heeft, die eerst een fiets van hun ouders
krijgen, dan op 16-jarige leeftijd een brom-
mer en als ze twintig zijn om een auto gaan

Auto h uur
van ouds

Garage 1 Zandvoort
v/a f 24,- p.d.
inclusief 100 km + Verzekering
Tel. 4580

zeuren'. Daarom had Ter Veer aanvankelijk
geen behoefte om voor het voorstel van
b en w te stemmen.

vvd-raadshd J. ATTEMA was niet
tegen een jeugdcenrum, zag later in zijn
betoog zo'n centrum echter toch 'niet zo
zitten'. (De vvd stemde ook bij de eerste
aanloop subsidie tegen.) HIJ vond de
'open dag', gehouden m mei '73, waar het
bestuur van het jeugdcenrum d.m.v. een
dia-film-show, foto's en krantenknipsels
wilde tonen wat men feitelijk beoogde, een
goed idee. Maar twijfelde aan de belangstel-
Img van de zandvoortse jeugd in die
richting, gezien de teleurstellende opkomst
bij de 'open dag',

v. d. HEIJDEN (pvda): 'Dat is dan een
typies vvd-standpunt om bij alles eerst naar
het ekonomies aspekt te kijken; zo van de
vraag bepaald het aanbod. Maar ook het
aanbod kan de vraag bepalen, kijk daarvoor
iedere avond maar naar de tv (doelend op
de STER-reklame).

Ook de heer WIJNBEEK (d'66) had
de indruk dat het met die belangstelling
wel mee zal vallen als het jeugdcentrum er
eenmaal zou zijn en wees op het gunstige
effekt dat de 'Doelen' voor het rotterdamse
kulturele leven heeft betekend. Bovendien
zag hij in de nota, die het stichtingsbestuur
in maart '73 uitbracht, waarin de plannen
m.b.t. een toekomstig jeugdcentrum in
Zandvoort verder werden uitgewerkt, een
voldoende motivering om door te gaan.
'De heer Attema ziet het niet zo zitten,
maar zo'n jeugdcentrum dat staaf'

Raadslid J. J. PAS (btv) zag evenwel
het jeugdcentrum niet zitten, noch staan.
Er vond toen zelfs een incidentele verzoe-
ning tussen de kvp en de heer Pas plaats,
omdat deze ditmaal volledig met de heer
Ter Veer (kvp) kon instemmen!

Nadat de heer COUVREUR had
verklaard erg teleurgesteld over de brief
te zijn, maar desalniettemin voor het voor-
stel zou stemmen (dit wederom zonder
eksplikatie), hielden de wethouder K. C.
v. d. Mije en de burgemeester een pleidooi
voor de toekenning van de subsidie.
V. d. MIJE (ch) vond dat in het belang
van de zandvoortse jeugd, die nu maar
in de vele horecabedrijven die Zandvoort
rijk is hun vertier zoeken.

De heren ATTEMA (vvd) en TER VEER
(kvp) zouden het voorstel willen aanhouden
tot dat er een gesprek tussen het kollege
en het bestuur van de stichting had plaats-
gevonden om de gerezen twijfels uit
de weg te ruimen. Op dat moment sprong
wethouder AUKEMA (pvda) in: 'Ik voel er
niets voor om als zedepreker of kappittelaar
nog eens met die mensen te gaan praten.

We ziten nu al ruim een half uur over één
verkeerd gevallen brief te praten, daarop
kan ons beleid toch niet op worden
gebaseerd! Laten we die drieduizend gulden
voteren, ze besteden het toch goed.'

Toen volgde de stemming waarbij de
vvd tegen stemde en de rest van de raad
voor, zodat het bestuur van de Stichting
Jeugdcentrum zich wederom kan verheugen
op een subsidie van drieduizend gulden.

Hiervoor was al het beroepschrft
tegen de onthouding van goedkeuring door
Gedeputeerde Staten van het bestemmings-
plan 'Wijziging circuitgebied deel l' aan
de orde geweest. Dit plan beoogt het
projekt 'Zandvoort, twaalf maanden zomer'
planologies mogelijk te maken.

Raadslid R. A. VAN AS (kvp) vond
dit bestemmingsplan een voorstel met een
dubbele bodem. 'Akkoord gaan met het
beroepschrift betekent niet automaties een
akkoord gaan met het plan van twaalf
maanden zomer'. De heer WIJNBEEK
(d'66) ondersteunde de woorden van de
heer v. As. Deze vond het zinloos om
'specie aan te dragen voor een lucht-
kasteel'. Toch kwam het voorstel zonder
moeite door de raad, aangezien slechts de,
volgens het kollege onjuiste argumentering
van Gedeputeerde Staten aan de orde was.

Een klein incident deed zich dmdsdag-
avond m de raadsvergadering voor, toen
de heer TER VEER (kvp) fel reageerde op
de opmerkingen van de heer RUDENKO
(vvd). Deze wilde de, volgens Ter Veer,
'konstruktieve voorstellen van het kollege
in de grond boren, door ze onder het mom
van de energiekrisis te willen temporiseren
en faseren'. De heer Rudenko vond zijn
voorstellen echter niet van een negatieve
instelling getuigen en stelde aan de heer
Teer Veer voor om hun onenigheid onder
het genot van een koel glas pils uit te
vechten.

Bij de rondvraag informeerde mevr.
HUGENHOLTZ (vvd) naar het landelijke
ophelderingspercentage van de misdrijven,
welke in Zandvoort 35% bedraagt. Hierop
moest burgemeester NAWIJN haar het
antwoord schuldig blijven. Wij kunnen haar
meedelen, dat het landelijke percentage
in 1972 35% en in 1967 47% bedroeg.
Hierbij kan nog wel vvo.den opgemerkt,
dat wie het heeft over het probleem dat
misdrijven in afnemende mate door de
politie worden opgelost, het hoort te hebben
over het niet-oplossen van de sterk toe-
nemende 'eenvoudige' diefstallen. (Over
een periode van 5 jaar steeg b.v. het
aantal vermogensmisdrijven met 98% en
werd m 1972 slechts 3,4% van de ruim
42.000 gekonstateerde rijwieldiefstallen
opgelost).

Burgemeester NAWIJN antwoordde op
de vraag van d'66-er J. WIJNBEEK waarom
de kommissie van bijstand niet openbaai
was, dat dit probleem bij wethouder
AUKEMA (pvda) m studie was, die toen
schouderophalend instemde. J. L.

burgemeester sprak in jaarrede
over noordbuurt en seizoenproblemen

In zijn nieuwjaarsrede aan het begin
van de raadsvergadering van dinsdagavond
kondigde burgemeester Nawijn een overzicht
aan van de voorgeschiedenis en het ont-
staan van het saneringsplan Noordbuurt.

Daaruit zal blijken, aldus de heer
Nawijn, dat zorgvuldig en uitvoerig Is
nagegaan aan de hand van een op onder-
zoekingen vastgestelde kwaliteitskaart van
alle panden in het gehele gebied, welke
van die panden behouden kunnen blijven,
welke om hun karakteristieke waarde in
aanmerking komen om te worden hersteld
en welke andere om dezelfde reden even-
tueel op een andere plaats waren te her-
bouwen.

Dit overzicht, vervolgde de magistraat,
zal aantonen dat geheel is voldaan aan de
door de raad meerdere keren uitgesproken
wens, dat niet meer panden zullen worden
afgebroken dan voor sanering strikt nood-
zakelijk is. En dat wat voor behoud m""
aanmerking komt zal worden behouden. •

De heer Nawijn hield opnieuw een
pleidooi voor het vestigen van goede attrak-
ties, welke Zandvoort met alleen tijdens
het seizoen maar ook buiten de zomer-
maanden voor de bezoekers aantrekkelijk
kunnen maken. HIJ zag in een verlenging
van het seizoen een goede mogelijkheid de
door weersinvloeden en strukturele ontwik-
kelmgen zo kwetsbare ekonomie van Zand-
voort een meer stevige basis te geven
Daarom pleit de gemeente sinds jaar en dag
voor de vestiging van een wettelijk toe-
gestane speelbank m Zandvoort.

Spreker maakte zich zorgen over de
ontwikkeling voor dit jaar met name in het
logiesverstrekkende horeca- en restaurant-
bedrijf. Het percentage beddenbezetting
beweegt zich nog steeds m ongustige zin;
de lonen en sociale lasten stijgen voort-
durend, terwijl de aard dezer bedrijven zich
nauwelijks leent voor mechaniseren en
automatiseren van betekenis. De horeca-
sekter heeft daarna tengevolge van de olie
knsis en de daaruit voortvloeiende autoloze
zondagen over de hele linie ernstige klappen
te mkasseren gekregen. Weliswaar is
Zandvoort als een der weinige badplaatsen
uitstekend bereikbaar per spoor, maar het
is de vraag of het publiek, dat anders per
auto op vakantie gaat, thans het openbaar
vervoer zal kiezen. Ook de enorme stijging
van de kosten van levensonderhoud zal het
m het algemeen voor vakantie te besteden
deel van het gezinsbudget in gelangnjke

mate verkleinen, dacht de heer Nawijn.
Volgens de burgemeester had de af-

wijzing door Gedeputeerde Staten van de
bestemmingswijziging voor het binnenterrein
van het circuit t b.v. het twaalf maanden
zomerplan, 'Zandvoort ernstig benadeeld'.

Als er een voorbeeld is van een at-
traktie van niveau dan is dat wel dit plan,
aldus de heer Nawijn. HIJ vond
dat een gemeentebestuur, dat zich zoveel
inspanning moet getroosten voor een be-
langrijke tak van bedrijf zoals de horeca-
sektor voor een badplaats is, op meer
begrip van de goedkeurende instanties moet
kunnen rekenen. Nu het tegendeel het
geval is, moet de lange weg van beroep
worden ingeslagen.

HIJ hoopte dat de ondernemers deze
betreurenswaardige gang van zaken 'de
gemeente Zandvoort niet zouden verwijten'.

Aan het begin van zijn nieuwjaarsrede
releveerde burgemeester A. Nawijn een
aantal projekten op het gebied van de
gezondheids- en bejaardenzorg die m het
afgelopen jaar m Zandvoort zijn gereah-
seerd, o a. het gezondheidscentrum in het
Beatrixplantsoen en het bejaardenhuis
'Het huis in 't Kostverloren'.

25—31 januari 1974
Geboren Pepijn Joris, z.v. F. J. F.

Paap en J. E. Bol.
Overleden. Barend Hendrik Meijlis, oud

68 jaar, gehuwd met A. M. W. Birkhoff
Ondertrouwd' Jan Koning en Corneha

Alida Beekhuijs; Nicolaas Hartog en Cor-
nelia Trommel; Bonifacius Johannes Cornehs
Wiegel en Ivonne Ehsabeth Reumann;
Robert Fredenk Molenaar en Marion
Beliana Vos.

Gehuwd: Frederick Hendrik Greeff en
Kyra Hoogervorst, Rem Johannes van
Genmp en Yvonne Slagboom.

Overleden buten de gemeente: Maria
Johanna Prins, oud 78 jaar, gehuwd met
J Hout; Willem Koper, oud 75 jaar, gehuwd
met A. van Duivenboden; Aaltje Koper, oud
79 jaar, geweest met W. Koper; Cornehs
Johannes Anthonius Frenks, oud 75 jaar,
gehuwd geweest met A M. van Leeuwen.

eanduoürrse hoersnr

nieuws kort
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en klein
Op woensdagavond 6 februari, begin-

nend om 8 uur, zal in de grote zaal van
'Zomerlust' aan de Kosterstraat de traditio-
nele Genootschapsavond gehouden worden.
De heer C. van der Leden vertoont de
kleurenfilm 'Leven en werken in het vroegere
Zandvoort', aangevuld met diverse nieuwe
fragmenten. De volksdansgroep van 'De
Wurf' brengt enkele van haar nieuwe
dansen.

De heer L. van der Mije eksposeert
eksklusieve foto's uit eigen bezit, terwijl
bovendien een verslag van verenigings-
aktiviteiten verwacht mag worden. Voor
muzikale afwisseling wordt gezorgd. Niet
alleen de begunstigers van het Genootschap
'Oud Zandvoort', pok hun familieleden en
vrienden, kortom iedereen is woensdag-
avond in 'Zomerlust' hartelijk welkom!

Met een haarlemse gerechtsdeurwaar-
der als aanvalsspits drong de zandvoortse
politie maandagmorgen een noodwoning
aan de Tollensstraat bij de voormalige
remise, die door de 22-jarige bewoner Jan
Koning was gebarnkadeerd, binnen. Jan
Koning, die begin deze maand het wereld-
rekord plaatjes draaien op zijn naam
bracht, weigerde aanvankelijk het huisje te
verlaten, maar zwichtte tenslotte onder een
stroom van verwensingen aan het adres
van de politie. Volgens een officiële lezing
woonde Jan met zijn verloofde illegaal in
het noodgebouw, dat eerder was verhuurd
aan een familielid. Deze had de woning
enige tijd geleden moeten'verlaten m ver-
band met 'onordentelijke bewoning'. Om
deze eis kracht bij te zetten had de ge-
meente de kantonrechter ingeschakeld die
de gemeente in het gelijk stelde

Jan Koning, die in de noodwoning
onderdak had gevonden, was de dupe van
de uitspraak en moest er uit. Dit gebeurde
onder heftige protesten van Jan en enkele
van zijn naaste familieleden. De politie
had kennelijk op moeilijkheden gerekend en
hield in de omgeving drie busjes met ver-
sterking gereed. Maar na enkele schermut-
selmgen bleek Jan Koning tenslotte bereid
het huisje te verlaten.

MET UW LAKENS EN SLOPEN

naar de

WASUNIE • Haltestraat 63b completeQ ank ƒer vce

HIJ is van mening dat de gemeente
weinig doet om hem uit zijn wonmgmisère
te helpen. Het huis van zijn ouders met
nog jonge kinderen is te klem voor een
verblijf en Jan is dan ook vastbesloten
elders onderdak voor hem en zijn toekom-
stige echtgenote te vinden.

Aan de wonderen der natuur gelooft
men met meer m onze samenleving. Dat
bleek woensdagmorgen toen de 4-jarige
Martine Joustra aan de hoofdleidster van de
Klimop-kleuterschool aan de Dr. De Visser-
straat meedeelde 'dat er een hert voor de
deur van de school stond'. Dat kan niet
dacht de kleuterleidster, maar even later
kwam het dier zelf de mededeling van het
meisje bevestigen door de gang van de
school binnen te stappen. Dat gaf nogal
wat konsternatie en de politie werd mge-
schakeld. Ook deze wilde het eerst niet
geloven, maar stuurde toch een jaar agen-
ten die werden verrast door de aanwezig-
heid van het hert in de school. Na een
vergeefse poging het dier te vangen werd
de assistentie van de dierenbescherming
ingeroepen. Ook deze wilde aanvankelijk
geen geloof hechten aan de mededeling dat
zich een hert in het schoolgebouw bevond.
Nadat men er in geslaagd was de organi-
satie te overtuigen kwam men het dier
ophalen om het over te brengen naar het
asiel. Later op de dag werd het dier, dat
ernstige ziekteverschijnselen vertoonde,
naar een dierenarts getransporteerd. Op
weg naar de arts is het dier overleden.
Waarschijnlijk was het hert afkomstig uit
de Amsterdamse Waterleidingduinen

voor
FIETSEN

en
, , BROMMERS

VER5TEEGE

KENNISGEVING
Standplaats rijdend bijkan-
toor FLEMINGSTRAAT
komt met ingang van
5 februari 1974 te vervallen.
U kunt voor al uw bank-
zaken terecht op ons kantoor

Telefoon 3039
GROTE KROCHT 38

rpQarbank
uwut nadcriand.
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Radio Peeters Zanvoort maakt bekend dat:
Zij de samenwerking met de TD Zandvoort heeft opgezegd.
Derhalve verzoeken wij onze clientèle, die apparaten door
ons wensen gerepareerd te hebben, de klachten op te geven
over telefoonnummer 02507—3618.

WIJ NEMEN GEEN ENKELE VERANTWOORDING OP
GENERLEI WIJZE VOOR REPARATIES VERRICHT
DOOR ANDEREN.

Wim Peeters



off iciële berichten bomen bekijken met infra-rood
Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort maakt, ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat het door
de gemeenteraad in zijn vergadering van
29 januari 1974 vastgestelde bestemmings-
plan „Fahrenheitstraat 3" betreffende de
percelen Fahrenheitstraat 15 t/m 55, 2 t/m
80, Flemingstraat 342 t/m 380 en Keesom-
straat 32 t/m 50 van maandag 4 februari
1974 af gedurende één maand ter gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage ligt.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord Holland schriftelijk bezwaren
tegen de vaststelling van dit bestemmings-
plan indienen.
Zandvoort, 30 januari 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort heeft inge-
volge artikel 9 van de Beschikking beper-
king verbruik electriciteit 1973 ten aanzien
van winkels besloten dat uit veiligheds-
overwegingen in een etalage één en in een
winkel maximaal twee lichtpunten mogen
branden onder voorwaarde, dat deze veilig-
heidsverlichting dan ook gedurende de ge-
hele nacht blijft branden.
De winkeliers die van mening zijn dat het
uit een oogpunt van beveiliging van hun
zaak gewenst is dat méér verlichting blijft
branden kunnen zch schriftelijk tot de korps-
chef van politie wenden.
Zandvoort, 30 januari 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 2 en zondag 3 februari:
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde,
v. Lennepweg 93 rd, el. 2720.

kerkdiensten'

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 3 februari:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Gemeenschappelijk Geref.-Herv. dienst.

JEUGDKAPEL, Julianaschool
10.30 uur: Spreker G. J. Huijgen.

GEREF. KERK

Zondag 3 februari:
10.30 uur: Gez. dienst in NH-kerk,
ds. C. Mataheru.

19.00 uur: Kand. C. Neuwenhuis uit
Velsen-Noord.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 3 februari:

10.30 uur: 'Samen kerk-zijn',
ds. M. A. van Rhijn, n.h. Bergen.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

^•belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

Onder het motto 'Er zijn meer wegen
die naar Rome lelden' en 'Een mens is
nooit te oud om te leren' belegde het aktle-
komitè voor het behoud van de bomen In
Zandvoort maandagavond j.l. In hotel Keur
een film- en diskusslebijeenkomst. De
voorzitter van het komlté, de heer F. de Vos
uit Bentveld, heette de aanwezigen, in het
bijzonder wethouder Janssens en de in
grote getale aanwezige vvd-raadsleden,
welkom. Spreker stelde nadrukkelijk, dat
deze avond niet een uitspraak voor of tegen
het bomenbeleid van de gemeente Zand-
voort beoogde, maar een bekijken van wat
er mogelijk in de toekomst gedaan kan
worden.

De heer Hoekstra, boomdeskundige
bij de gemeente Amsterdam, hield daarna
een boeiend betoog over het bomenbestand
in de hoofdstad. Dia's, verkregen door
toepassing van vertikale infra-rood fotografie
vanuit de lucht, gaven een duidelijk beeld
van de toestand der bomen. Rood gekleurde
bomen zijn gezond, de rose bomen tonen
aan dat er iets mis is. Dankzij deze
techniek kan men bomen op weg naar hun
herstel volgen en het was verheugend te
konstateren dat dia's die een paar jaar
later van dezelfde bomen gemaakt werden,
aantoonden dat ze in de meeste gevallen
volledig hersteld waren. In Amsterdam,
aldus de heer Hoekstra (die niet alleen
met veel kennis maar vooral met grote
liefde over bomen spreekt), gaat men uil
van het standpunt dat alles in het werk '
gesteld moet worden om te behouden wat
men heeft. Het rooien van een boom en het
planten van een nieuwe is duurder dan
de behandeling van een zieke. Bovendien
heeft een boom die een oud eksemplaar
van 70 jaar moet vervangen toch altijd
weer 70 jaar nodig om de grootte van zijn
voorganger te bereiken.

Behalve esthetiese waarde van bomen

leveren ze een onschatbare bijdrage aan
het zuiver houden van het miljeu en als
voorbeeld noemde de heer Hoekstra een
honderdjarige beuk, die met zijn bladeren
1300 kg stof uit de lucht filtert. Ook na de
pauze door kameraman Th. van Dijk ver-
toonde dokumentaire gaf een duidelijk beeld
over de benadering van door gas en andere
gevaren bedreigde bomen en de gunstige
resultaten van deze benadering.

Van de gelegenheid tot diskussie werd
uiteraard een dankbaar gebruik gemaakt.
Bioloog P. van Zalinge zag op de Zand-
voorselaan mogelijkheden met een groen-
beplanting tussen de bomen. Volgens de
heer Janssens niet uitvoerbaar in verband
met te parkeren auto's. De heer Van
Oostrum vroeg de mening van de heer
Hoekstra over bloksgewijze vernieuwing.
Deze herhaalde zijn reeds eerder naar
voren gebrachte standpunt dat men moet
sparen wat men heeft en dat altijd van
dekking geprofiteerd moet worden. 'Voor
deze beslissing van de gemeente kunnen er
redenen zijn' meende de heer Hoekstra,
Gezien de resultaten van de infra-rood
fotografie vroeg de heer Niessen zich af of
het ook hier mogelijk zou zijn op deze
wijze een inzicht te krijgen in de toestand
van de bomen. De kosten van een foto
ƒ 800,—) en het met randgemeenten ge-
zamenlijk dragen van de aanvliegkosten
(ƒ 1000,—) zijn niet onoverkomelijk, aldus
spreker. De gemeente Amsterdam is vol-
gens de heer Hoekstra te allen tijde bereid
haar kennis aan andere gemeenten over te
dragen. (Dat dit niet alleen nederlandse
gemeenten zijn blijkt uit de kontakten die
Hamburg en Brussel zochten).

Aan het slot dankte de voorzitter de
heren Hoekstra en Van Dijk met een
attentie voor hun belangrijke bijdrage aan
het welslagen van deze avond. Spreker
stelde nogmaals de goede wil van zowel
de gemeente als van het aktiekomité
voorop en bracht gaarne een suggestie van
het komité-lid, de heer Molenaar, naar voren
om te komen tot het vormen van een
miljeukommssie. Een naar onze mening
positieve suggestie! Ki.M.

nieuws kort
en klein

Zoals wij in onze dinsdageditie hebben
gemeld nam afgelopen maandag tijdens
een bijeenkomst met enkele leden van het
dagelijks bestuur van de gemeente, de heer
A. van der Wal, kontroleur in algemene
dienst van de gemeente, afscheid van zijn
funktie. De heer Van der Wal gaf zijn
funktie niet op vanwege het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd, die is hij
met zijn 76 jaar reeds lang gepasseerd,
maar_ omdat hij enige tijd geleden het
besluit nam naar Australië te emigreren.
Niet zozeer om er een nieuwe maatschap-
pelijke toekomst op te bouwen na zijn
suksesvolle karrière bij de zandyoortse
gemeentepolitie, maar omdat zijn zoon in
dat land woont.

Dat wil overigens niet zeggen dat de
bejaarde, maar nog zeer vitale emigrant,
in zijn nieuwe woonplaats stil zal gaan zit-
ten. Hij verwacht het een en ander te
kunnen doen op het gebied van tuin- en
bosbouw. Maandagmiddag werd Van der
Wal en zijn echtgenote p.m. toegesproken
door burgemeester Nawijn en gemeente-
sekretaris Hoogendoorn. De heer Nawijn
schetste de verdiensten van de heer
Van der Wal als politeman en na zijn
diensttijd als kontroleur van de gemeente.
Ook de heer Hoogendoorn liet zich waar-
derend uit over de persoon en de prestaties
van de scheidende funktionaris. Van het
gemeentebestuur ontving deze een kasette-
rekorder en van de sekretaris een foto-
toestel. De echtgenote van de heer Van der
Wal mocht bloemen in ontvangst nemen.

Onze plaatsgenote Henriêtte Venekamp,
oud-leerlinge van de Hannie Schaftschool,
is afgelopen woensdag geslaagd voor haar
artsen-eksamen. Onze gelukwensen.

Woensdag 6 februari bespreken de
leden van de afd. Zandvoort van de Ned.
Ver. v. Huisvrouwen het ekskursieprogram-
ma voor de maand maart. Plaats van de
bijeenkomst is hotel Keur aan de Zeestraat,
aanvang 10 uur. Donderdag 7 februari

volgt een tocht naa'r de orchideëenkwekerij
te Aalsmeer met daaraan verbonden een
bezoek aan de Wellafabrieken. Vertrek
8.30 uur vanaf het Raadhuisplein per bus.
Donderdagmiddag en vrijdagmiddag ten-
slotte lessen in huidverzorging van het Huis
van Helena Rubinstein. Deze vinden plaats
in Zomerlust. Aanvang 14 en 20 .uur.

Meer nieuws over het karnaval op 22,
23 en 24 februari. Tijdens een deze week
gehouden perskonferentie deelden enkele
woordvoerder van de karnavalsvereniging
'De Scharrekop' mee, dat het festijn — nu
de grote zaal van hotel Bouwes niet meer
beschikbaar is — zal worden gehouden
in een grote tent op het emplacement van
de Ned. Spoorwegen aan de Van Speyk-
straat. In die tent kunnen duizend feest-
vierders worden ondergebracht. Zonodig
kan een tweede 'tent worden geplaatst.
Inmiddels heeft de direktie van Bouwes
laten weten dat men zaalruimte beschikbaar
heeft in het bowlingcentrum onder het
Van Fenemaplein. Van dit aanbod zal door
'De Scharrekop' dankbaar gebruik worden
gemaakt.

Het karnavalsprogramma vermeldt sen
officiële ontvangst door het gemeente-
bestuur op zaterdag 23 februari. De avond
daarvoor vindt de traditionele kroegentocht
plaats en op zondag de gekostumeerde
karnavalsoptocht door Zandvoort waaraan
jong en oud kunnen deelnemen. Over de
financiële medewerking van de zijde van de
eksploitanten van de plaatselijke bars en
cafè's is men niet erg te spreken. Van de
ongeveer vijftig bedrijven hebben tot op
heden slechts twaalf een toezegging gedaan
een bijdrage te storten.

Ook de nieuwe karnavalsvereniging in
Zandvoort-noord 'Oost-west, Noord-best' is
druk doende de festiviteiten voor te berei-
den. Die beginnen al op maandag 18
februari en zullen eindigen op zondag
24 februari. Het karnavalsgebeuren zal zich
in hoofdzaak konsentreren rond het winkel-
centrum en de bar-bodega Noord.

eanduüorf 5E teranr

'EEN GOEDE OPWELLING . . .
van de raadsleden', zo noemde burgemeester Nawijn in zijn jaarrede de uitnodiging
om op de dag van het regeringsjubileum van de vorstin tezamen met hem en zijn
echtgenote in privé de lunch te gebruiken.

Tot een goede opwelling behoort ook het nemen van een abonnement op de
Zandvoortse Koerant. Gauw even de bon invullen en opsturen naar antwoord-
nummer 151. Bellen kan ook: 2135.

B
O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: r... T.. T.. ?.. ?.. F..- :.-.. :... 5

Straat: ?.. -. :... -... r.; r... .... r... ... r„ v.. ....

Plaats: -... ?.- pr.. F.- y-.; E., ?.-. ?.-. ~... :„. , ....

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.

FOTO/FILM

VARIA
Foto- en
filmtips
voor u getekend

door CORK

In de hele wereld zijn dieven gek
juist op filmkamera's. Zelfs In uw

woonplaats. Laat
daarom uw kost-
bare kamera niet
slingeren.

Neem een
kamera In uw

auto mee. Kan
te pas komen bij

ongeval of blj-
zondere gebeur-

tenis.

Leg uw mooie kamera nooit
open en bloot In de auto. Bederft
de kwaliteit van uw filmpje als

de zon er op schijnt
en trekt diefachtige

. mensen aan.

azb-er couvreur
werd
onafhankelijk

Mensen die geen zin hebben om te
vergaderen, geen kontributle betalen en niet
antwoorden wanneer hen iets gevraagd
wordt, verdienen geen vertegenwoordiging
in de raad. Zo ongeveer moet de heer
Couvreur gedacht hebben, toen hij besloot
Algemeen Zandvoorts Belang de rug toe
te keren en zich als onafhankelijk raadslid
uit te roepen.

Aan het begin van de raadsvergadering
van dinsdagavond liet de heer Couvreur,
die eind vorig jaar de heer Kok als afge-
vaardigde van azb opvolgde, afschriften
van zijn brief aan het kollege van b en w
en de raad aan de pers uitdelen, waarin hij
aankondigde niet meer namens Algem.
Zandvoorts Belang te zullen optreden en
zich in het vervolg als onafhankelijk raads-
lid te presenteren.

Nog voor zijn benoeming als raadslid
had de-Heer Couvreur aan het sekretariaat
van azb verzocht door middel van een
vragenformulier de belangstelling van de
leden te peilen m.b.t. het voortbestaan van
de groepering. Het resultaat was nihil.
Geen enkel lid had de moeite genomen te
reageren op de vraag of hij/zij interesse
had voor het houden van een algemene
ledenvergadering, die sinds juni '72 niet
meer was gehouden. En niemand had
enig respons gegeven op de uitnodiging de
verenigingskontributie, die sedert '72 niet
meer was geïnd, alsnog na afloop van een
eventuele ledenvergadering te voldoen.

Déze 'zeer negatieve' houding van de
leden had voor de heer Couvreur de deur
dicht gedaan en voortaan zou hij zich als
onafhankelijk raadslid opstellen.

Toen de onafhankelijkheidsverklaring
van de heer Couvreur dinsdagavond bij de
ingekomen stukken aan de orde kwam,
vroeg d'66 afgevaardigde Wijnbeek of de
heer Couvreur zijn politieke stap nader kon
toelichten. Hij vond zijn motivering, uitslui-
tend gebaseerd op een enquête, nogal aan
de vage kant. Maar de heer Couvreur
liet zich niet tot mondelinge uitleg verlei-
den. 'Ik ben in mijn schriftelijke mededeling
duidelijk genoeg geweest'.

En daarmee was de onafhankelijkheid
van deze afgevaardigde, die landelijk lid
is van de vvd, plaatselijk lid was van azb en
thans partijloos, een feit.

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

OSS NAAR
TURNKAMPIOENSCHAPPEN

Zaterdag 2 februari a.s. worden in de
sporthal te Uitgeest de jaarlijkse meisjes-
kampioenschappen voor de Kennemer
Turnkring gehouden.

OSS neemt hieraan deel met de keur-
turnsters Birgitta Jonkman, Nelleke de Rooij
en Liesbeth Visser.

De inschrijving voor deze wedstrijden
is bijzonder groot daar deze gelden als
selektie voor de nederlandse meisjes-
kampioenschappen die op 3 maart a.s. in
Grootebroek (N.H.) plaatsvinden.

kanttekening
bij
een konsept

Uit de reaktlè van het afdelingsbestuur
van de pvda In de Zandvportse Koerant
van vorige week vrijdag, naar aanleiding
van onze publlkatle van het konsept-
programma van deze partij voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen, mag worden
afgeleid, dat er onder de achterban van
de socialisten nogal wat beroering over
de Inhoud Is ontstaan. Nu reeds staat vastj
aldus het bestuur, dat er binnen de pvda-
afdeling Zandvoort een flink aantal amen-
dementen ingediend zal worden. En men
oppert zelfs de mogelijkheid dat het stuk
door middel van deze amendementen 'nog
zeer ingrijpend kan worden gewijzigd'.

Bevat het konsept nu zulke eksplosieve
ladingen dat er gerekend moet worden op
een stevige tegenstroom? Het voorlopig
programma wijkt o.l. niet af van de sinds
jaar en dag door de demokraties socialis-
ten aanvaardde en gepropageerde uit-
gangspunten voor de verwezenlijking van
de maatschappelijke en politieke doel- .
einden.

Het streven om de Idealen te bereiken
door middel van de bestaande demokratiese
kanalen, de visie op de grondpolltlek, het
openbaar vervoer en andere kollektleve
voorzieningen zijn bekende zaken. Op deze
punten gaat men zeker niet verder "of doet
een stap terug t.a.v. de 'officiële' gedrags-
lijn van de partij. Van enige verontrusting.
In de socialistiese gelederen over
samenwerking met partijen en aktiegroepen
welke links van de pvda opereren kan al" -
evenmin sprake zijn. In het konsept wordt
met geen woord gerept over een eventueel
samengaan met ppr en psp. Wel wordt er
gepleit voor eksperimenten op allerlei
terreinen die moeten dienen voor een zich
steeds vernieuwende samenleving, maar de
opzet en het karakter blijven te vaag om
de achterban werkelijk te kunnen schokken.

Nee, de gloeiende, hangijzers moeten
kennelijk worden gezocht In de visie van '
het partijbestuur op plaatselijke omstan-
digheden en situaties. Misschien dat de
nogal dirigisties geformuleerde passage
over de demokratiering van de woningbouw-
vereniging 'Eendrecht maakt macht' vooral
bij een aantal oudere pvda-leden verkeerd
is geyallen. Niet helemaal onbegrijpelijk
overigens wanneer men bedenkt dat ËMM
een autonome organisatie is. Wellicht heeft
ook het afzetten in het konsept-programma
tegen hoteleigenaren de Irritatie van de
aanhang gewekt.

Maar verder treft men in het stuk toch
geen zaken aan die doen vermoeden dat
er op een fikse oppositie moét worden
gerekend. En zeker niet wat de politieke
beleidslijn inzake de samenwerking met
andere partijen na de verkiezingen betreft.
De pvda is weliswaar voor een program-
kollege, maar als dat er niet in zit, wil
men ook wel aan de vorming van een af-
spiegelingskabinet meewerken. Men wil
daarvan kennelijk ook de vvd — een partij
die momenteel niet in het kollege Is.
vertegenwoordigd — niet bij voorbaat uit-
sluiten. M.a.w. men kan met de samen-
stelling nog alle kanten op.

Het is natuurlijk altijd mogelijk dat
wij knelpunten In het programma over het
hoofd hebben gezien. De te verwachten
stroom van reakties op het konsept zal die
zonder twijfel naar de oppervlakte brengen
op de vergaderingen van de pvda op 22 •
en 28 februari.

T.a.v. de motivering in het
voorlopig programma waarom de In regel l
openbare kommissievergaderingen van
de raad en politieke bijeenkomsten in
sommige gevallen besloten moeten zijn, '
stuiten wij op een merkwaardige :

gedachtengang. In het programma
wordt o.i. terecht gepleit voor kommissie-
vergaderingen achter gesloten deuren wan-
neer het gaat over personen en zaken van
persoonlijke aard. Maar om dezelfde, reden
wil men ook bij het samenstellen van de
kandidatenlijst voor de a.s. verkiezingen de
deuren van een ledenvergadering sluiten.

Bij deze partijbijeenkomst gaat het
echter niet over privé belangen, maar over
personen die naar buiten politieke verant-
woordelijkheid dragen of gaan dragen.
Dat Is toch een zaak die in alle openbaar-
heid moet worden behandeld, menen wij. ~

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2135'

GEEN SPREEKUUR
WETHOUDER

Wethouder Van der Mije is tot nader
aankondiging verhinderd op woensdag- '
middag tussen 4 en 5 uur zijn gebruikelijk
spreekuur ten raadhuize te houden.

Zij die de wethouder wensen te
spreken worden verzocht een telefoniese
afspraak te maken (tel. .2310).



agenda schuurtejater

Zaterdag 2 februari 20.30 uur:
JULES CROISET met een zekere VINCENT.

Dinsdag 5 februari 20.30 uur:
Première SISSIES met hoerenliederen van
B. BRECHT en tijdgenoten.
(Verhoogde entree ƒ 7,50, cjp en
65 pus ƒ 3,75, voorbespreken noodzakelijk).

Woensdag 6 februari 20.30 uur:'
SISSIES met hoerenliederen.

Donderdag 7 februari 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met Moneys jongen.

20.30 uur:
SISSIES met hoerenliederen.

Vrijdag 8 februari 20.30 uur:
SISSIES met hoerenliederen.

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 9 februari 20.30 uur:
SISSIES met hoerenliederen.

Zondag 10 februari 14.30 uur:
Jeugd, KINDERPRODUKTIE.

Donderdag 14 februari 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met Moneys jongen.

20.30 uur:
Mickety, TEATRE ONZE uit Lousanne,
Zwitserland met IMAGERIE, een
bewerking van Hamlet.

Vrijdag 15 februari 20.30 uur:
WITTE FILMFESTIVAL o.a. Laterna Magica.

Zaterdag 16 februari 20.30 uur:
WITTE FILMFESTIVAL.

Zondag 17 februari 14.30 uur:
Jeugd WITTE FILMFESTIVAL

Donderdag 21 februari 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met DE MINNAAR
van H. Pinter.

Vrijdag 22 februari 20.30 uur:
SCIENCE FICTION SPECIAL
schuurproduktie.

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 23 februari 20.30 uur:
SCIENCE FICTION SPECIAL
schuurproduktie.

24.00 uur:
MAFKETELSHOW.

Zondag 24 februari 20.30 uur:
MAFKETELSHOW.

Donderdag 28 februari 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met DE MINNAAR.

20.30 uur:
Mickery. JOINT STOCK met SPEAKERS,
regie Max Stafford Clarck.

Plaatsen ƒ 5,—, cjp-houder en 65+ ƒ 2,50
(tenzij anders vermeld). Schattijdtejater
entree ƒ 2,50 incl. een kopje koffie.
Jeugdvoorstellingen entree ƒ 1,50.
Reserveren: Toneelschuur 023—31 2439
Inorm. balie Schouwburg, 023—31 91 88.

nationale leefmiljeu kompetitie
voor de nedelandse jeugd

De Nederandse Vereniging voor de
Verenigde Naties zal speciaal voor de
nederlandse jeugd een omvangrijke mtljeu-
aktie organiseren: de Nationale Leefmiljeu
Kompetitie.

Alle jongeren van 11 tot en met 25
jaar worden uitgenodigd eraan mee te doen,
naar' keuze In groepsverband óf individueel.

Doel Is om de jeugd verder aan te
moedigen een bepaald milieuprobleem te
bestuderen om aldus hun kennis en Inzicht
In deze problematiek te vergroten en een
bijdrage te leveren aan een beter, leef-,
mlljeu.

..Voor alle deelnemers aan de kompe-
titie is de opgave: kies een bestaand of
toekomstig milieuprobleem, bestudeer het,
en breng van deze studie verslag uit aan
de organisatie van de kompetitie, bij voor-
keur met een omschrijving van de mogelijke
oplossing van het probleem. Gevraagd
wordt om in dit eindverslag aan te geven
hoe het onderzoek is opgezet, en waarom
juist dit milieuprobleem voor eigen studie
is gekozen. .

De deelnemers hebben royaal de tijd
voor grondig studie- en onderzoekwerk.
Het eindverslag kan tot uiterlijk 21 sep-
tember worden opgestuurd naar de
organisatie te Den Haag. Aanmelden voor
de kompetitie kan tot uiterlijk 1 april.

Alle eindverslagen zullen door een jury
uit het komité van adviseurs worden'be-
oordeeld. De jury zal onder meer letten op
het praktiese belang van de studie.

De eindverslagen worden per leeftijds-
groep afzonderlijk beoordeeld (11 t/m 13
jaar, 14 t/m 17 jaar en 18 t/m 25 jaar).

• Over de prijzen merkt de organisatie
op dat deelnemen belangrijker is dan win-
nen. De eigenlijke hoofdprijs van dit
serieuze spel, aldus de organisatie, is het
behoud en de verbetering van het leefmiljeu,
waaraan de nederlandse jeugd een eigen
bijdrage kan leveren. Desalniettemin zullen
ook meer traditionele prijzen ter beschik-
king worden gesteld die overigens alle

verband houden met het miljeu.
Dezer dagen zal de Nederlandse

Vereniging voor de Verenigde Naties ruim
10.000 adressen in het gehele land voorzien
van brochures en posters over de Nationale
Leefmiljeu Kompetitie.

Aangeschreven worden onder meer
7000 scholen voor het voortgezet onderwijs
en 3500 buurt- kluphuizen en jongeren-
organisaties.

Tegelijk met de Nationale Leefmiljeu
Kompetitie introduceert de Nederlandse
Vereniging voor de Verenigde Naties het
miljeuspel 'De mens in zijn omgeving'.
Deelnemers aan dit spel leren spelenderwijs
het onderling verband zien tussen al die
onderdelen waaruit het leefmilieu is opge-
bouwd. Hoewel ontworpen voor een klas
of groep van 30 mensen, kan dit miljeuspel
met minder (bijvoorbeeld 10) maar ook
met meer (60 tot 70) deelnemers worden
gespeeld. Het heeft zoveel mogelijkheden
dat men er een middag maar ook een heel
jaar lang mee kan werken.

'De mens in zijn omgeving' is ont-
worpen in samenwerking met miljeu- en
onderwijsdeskundigen. Het kan tegen
betaling worden verkregen bij de Neder-
landse Vereniging voor de Verenigde Naties,
Koninginnegracht 140, Den Haag.

waterstanden

H.W.
1 febr.
2 febr.
3 febr.
4 febr.

L.W.
09.05
10.18
11.40
00.33

H.W.
04.13 21.46
05.33 23.04
07.01 —.-
08.30 13.02

L.W.
17.22
18.19
19.51
21.10

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (In tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploltatje-
kosten In dit jaar, en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
In 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Nederl. Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomische
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE ƒ 1,50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande 1 jan. 1974, ƒ 15,— per jaar
en f B,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit f20,— per
jaar).

Wij zijn, er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

D» admini»tratta van de
Zandvoortse Kowant.

Zandvoort, januari 1974

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Programma zaterdag 2 februari:
5 Telefonia—Zandvoortm. 15.30 u.

21 Zandvoortm. 2—J.Hercules 3 15.30 u.
25 IJmuiden 9—Zandvoortm. 3 12 u.
34 SAC 4—Zandvoortm. 4 12 u.
61 Zandvoortm. 5—K'land 9 15.30 u.

B-junioren:
77 Beverwijk 1—Zandvoortm. 1 14 u.

105 Schoten 2—Zandvoortm. 2 14 u.
136 Haarlem 3—Zandvoortm. 3 uitg.
146 Haarem 4—Zandvoortm. 4 15.15 u.
C-junioren:
158 Zandvoortm. 1—TYBB 1 14 u.
193 Zandvoortm. 2—EDO 2 14 u.
213 EDO 4—Zandvoortm. 4 15.15 u.
A-pupillen:
344 Bl'daal 2—Zandvoortm. 2 11.15 u.
355 Zandvoortm. 3-TYBB 3 10.30 u.
368 DSS 4—Zandvoortm. 4 11 u.
369 Bl'daal 5—Zandvoortm. 5 11.15 u.
378 Zandvoortm. 6—DCO 8 10.30 u.
B-pupillen:
384 Bl'daal 1—Zandvoortm. 1 11.15 u.
401 Zandvoortm. 2-TYBB 2 10.30 u.
410 HBC 3—Zandvoortm. 3 10 u.
418 NAS 3—Zandvoortm. 4 12.30 u.
420 DSS 4—Zandvoortm. 5 11 u.
428 Hoofdd. 5—Zandvoortm. 6 11.15 u.
430 DSS 6—Zandvoortm. 7 11 u.

Programma zondag 3 februari:
HRC—Zandvoortm. 14.30 u.
SVW'27 2—Zandvoortm. 2 11 u.
Zandvoortm. 3—Haarlem 4 12.30 u.

33 Zandvoortm. 4—Schoten 3 12 u.
38 Zandvoortm. 5—Schoten 4 12 u.
73 Zandvoortm. 6—Beverwijk 6 9.45 u.

269 KIC 6—Zandvoortm. 7 12 u.
131 Zandvoortm. 9—DSS 8 12 u.
A-junioren:
208 Zandvoortm. 1—Geel Wit 1 9.45 u.
236 Zandvoortm 2—DCO 3 9.45 u.
Dames:
260 Hrl. Girls—Zandvoortm. 9.45 u.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ

HUIZE EIHORST
BLIJFT BEWEREN...

Thuis dineren
is toch veel intiemer

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis

uit bentl

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie.

Koude buffetten vanaf 12 personen.

Verzorging van recepties, enz.

NIETS IS ONS TE VEEL!!

Belt u ons eens 023—326244 of komt u praten
op ZIJLWEG 31, HAARLEM.

PEETERS RUIMT 1
LP of Single vanaf 1 GULDEN
Single koffers
Cassetterecorder
Cassetterecorder Sony
Sony stereo inst.

(incl. boxen, tuner, verst, draaitafel)
Stereo verst., tuner, boxen
Aristona tuner
Korting 2 x 12 Watt verst
Aristona versterker
Sony portable (o. a. visserijb.)
8 track (grote cass.) recorder
B & O portable radio
Sharp portable radio
Aristona stereo pick-up
HiFivex pick-up
Gründig bandrecorder
Gründig bandrecorder
Aristona portable radio
Garrard stereo pick-up
Portable radio Sonoler
Aristona portable radio
Braun scheerspiegels
Braun koffiemolen
Braun koffiemolen
AEG koffiemachine
Erres grill
Electrische kam
Krups scheerapp. •
Alle Remington scheerapp. 25% korting
HOBART VAATWASMACHINE
LAATSTE ELECTRISCH FORNUIS

(snelkookplaat, tijdklok, grill etc.)
SONY port. tv -
Aristona tv portable •
Warfodale boxen per box
Boek van ROBINSON CRUSOÈ van
Posters vanaf 1 GULDEN
Alle kalenders van 1974 voor halve prijs.

Peeters Zandvoort b.v.
Haltestraat 56 - Zandvoort

OP!! !
695 voor

198, —
205, —

1195.—

469, —
345, —
298, —
448, —
415, —
498, —
285, —
218, —
218, —
128, —
444, —
516, —
148, —
458, —
248-
206, —

37, —
78, —

205, —
179, —
46, —
79, —

2095, —
798, —

595t —

525, —
345, —

16,90

Telefoon

4,95
158, —
179, —
948,-

348,-
289, —
198, —
328, —

318.—
225.--
179. —
179,-
98.-

375.-
425,-
108, —
378, —
188, —
148-

5
__

27,-
48,-

155, —
69, —
23,-
48,-

1095, —
498, —

425,-
198,-

6,90

3618

CENTRALE VERWARMING
=x TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

omroepers omroepers;
Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties
wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij beta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Dr. FLIERINGA
AFWEZIG

tot 11 februari

Waarnemers:
dr. Anderson, dr. Drenth,

dr. Zwerver

Stomerij „DE TOL"
van 1 febr. tot 15 febr.

30% K O R T I N G
Tolweg 18

Woonruimte gevr. met 3 si.-
kam. voor de maand juli.
Tel. 020—71 11 48.

DUREX CONDOOMS
NERGENS VOORDELIGER!
GOSSAMER: normale prijs
ƒ 2.25 per 3 stuks NU:
12 stuks + 3 gratis ƒ 9.—

24 stuks + 9 gratis ƒ 18.—
FETHERLITE: normale prijs
ƒ 3.-per 3 stuks NU:
12 stuks + 3 gratis ƒ 12.—
24 stuks -f 9 gratis ƒ 24.—

In Zandvoort uitsluitend bij

BOOKSHOP
Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.)

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

Te huur voor perm. bewo-
ning voor ouder echtpaar
2-kam. parterrewoning met
keuken, kelder en toilet.
Overname, huur ca. ƒ 100,-
per maand.
Br. no. 900, Zandv. Krt.

Stoffeerderij
DE GREBBER

Pakveldstraat 34. Tel. 3740.

Voor uw hamster of cavia
„Cavi-Vit". Ze hebben het
nodig, voor hun welzijn. Ver-
krijgbaar bij uw dierenzaak.

Geco, Raalte.

Voor uw familie- en handels-
drukwerk reeds 45 jaar
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat 2,
Telefoon 02507—2507

T.k. NSU 1000, carr. en mo-
tor 100%. Rad. konischok-
br., rad.banden, ƒ 750,—.
Tel. 5276.

Beleggtngshuizen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

Te koop aangeb. st. sche-
merlamp, televisietafel, kof-
ferschrijfmach. en één cur-
sus „Vamos A Ver" (gram-
mofoonpl.). Tel. 3981.

Bedrijfsruimte te huur gevr.
Opgave met huurprijs e.d.
Haltestraat 32 rd. Tel. 4161.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Voor uw lakenpakketen naar
Stomerij „DE TOL",

Tolweg 18

Te koop aangeb. modern
slaapk. ameublement, best.
uit tweepers, led., 1 nachtk.,
tafel en stoel. Tel. 4195.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 ja_ar garantie op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop in zeer goede staat
2 Bocal gashaarden, een
AEG halfautomatische was-
kombinatie. Te bevr. bij J. v.
Campen, Willem Drayerstr.
7, tel. 5957.

Te koop Etna gasfornuls,
/ 50.—. Tel. 02507—4772.

Huis, flat of zomerhuis gevr.
v. juli of 15—30 juli of
15 juli-15 aug. Tel. 2525.

NU OOK IN ZANDVOORT

KUNSTGEBIT-REPARATIES
Telefoon 43 65

Binnen één uur klaar

Voor uw dekens en gordij-
nen vanaf f 3,— per stuk

Stomerij „DE TOL",
Tolweg 18

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Te koop aangeb. compl. ma-
honie slaapkamer (lits-ju-
meaux). J. Witvoet, Lorentz-
straat 300. Tel. 3538.

2 jonge dames zoeken flat
of etage in Zandvoort. Tel.
ma. t/m vr. 020—1704 29.

Aangeb. antieke Weenso
Régulateur met gewichten,
gouden medaille uurwerk.
Bijzonder mooie klok. Te-
vens pendulestel uit de ro-
mantische tijd, uniek exem-
plaar van de beroemde
meester Géo Maxime, voor-
stelling idylle printaniére.
Deze klokken worden we-
gens omstandigheden ver
beneden de prijs verkocht.
Inl. tel. 3325.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Te huur gevr. vrije kamer
met keuken en eigen toilet
of vrije etage, voor direkt,
voor langere perioden.
Br. naar Kouwenberg, 2e
Boerhaavestr. 63/11, Amster-
dam. Tel. na 6 uur 020—
92 11 74.

Welke steno-typist(e) liefst
moderne talen, kan ons en-
kele uren per week helpen
met onze internationale trek-
vogelaktie? W.G. Mondiaal
Alternatief, De Ruyterstraat
94, Zandvoort. Tel. 4210.
Kondities in overleg.

Gem. woonruimte gevr. voor
4 pers. vanaf 23 juli voor 2
weken.
Br. no. 901, Zandv. Krt.

Voor
omroepers

bellen 2135



TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
zwart/wit-televisles
radio's
bandrecorders
wasmachines
centrifuges

•£ Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

T E C H N I S C H E D I E N S T „ Z A N D V O O R T "
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASWAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

DONKERE DAGEN? DONKERE ETALAGES?
NACHTCONTROLE ZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Voor uw interieur:
Mooi BEHANG van R & D
ZO • PAS
Kamer-pastapijt van R & D
DEGALUX jalouzieën voor winter en
zomer
PVC-vouwdeuren

Grote Krocht 21 Telefoon 2574

TWEE WEKEN LANG

DRIE voor TWEE
Drie stuks laten reinigen en twee betalen.

Het laagst geprijsde GRATIS.

Uitsluitend kwaliteitswerk.

J. Portegies - Schoenservice

Gji/de OcKoerimafeer

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

ij ruimen onze restanten
op met kortingen

van 10% tot 50(

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE ai HERENKLEDING

KERKSTR.20 • T£L:3136

nog enkele dagen!

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 • Telefoon 4161

V E R K E E R S V E I L I G H E I D ! !
Bewoners Nieuw-Noord,
bent u voor éénrichtingsverkeer aan het begin van
de Celsiusstraat, zoals de laatste jaren het geval
was, of bent u voor tweerichtingsverkeer, zoals
onlangs is ingevoerd?

D éénrichtingsverkeer
D tweerichtingsverkeer

Naam:

Adres:
s.v.p. kruisje in het hokje van uw voorkeur.
Gaarne uw reactie vóór zaterdag 9 febr. inleveren
bij onderstaande adressen:

R. A. VAN AS, Leeuwenhoekstraat 16
A. J. v. d. MOOLEN, Pasteurstraat 13
M. WEBER, Keesomstraat 137

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 • TEL. 4161

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

EUROSOiX.
VLIEGREIZEN \ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

GENOOTSCHAP
OUD ZANDVOORT

Jaarlijkse GENOOTSCHAPSAVOND

Woensdag 6 februari - 8 uur,
in grote zaal „ZOMERLUST".

Met o.a. vertoning kleurenfilm:

„Leven en werken
in het

vroegere Zandvoort
Toegang vrij.

n

Drempelvrees is een nare ziekte.

<Salon de

Cécile

kleedt u jong en modieus.

Prettige modellen - prettige prijzen.

Komt u vrijblijvend langs.

Kostverlorenstraat 41, Zandvoort.

XAIVB-
VOORT

Hilversum, 's^Cravclandscwcg 91

Praktisch in de duinen
woBcir, Jnftt de .zee om de
Koet en de bpasen vlakbij.
OwriullsBfii iv bouwt zo'n
unieke camtujiafie aan de
Jan van GaJ.flUSfraat ia
Z^wifdsf.f, direct bij do
Boulevard Barnard,
78 twee- en drïekamerflafs.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen vanaf f 55.500,-.
VraagünlicMngen bij uw
makelaar of DIJ 'de directie-
makelaar:

IJ.W.Costcr
Makelaar in onroerende
goederen
Bjirg. Engclbcrlsstr. 11,
Zanüvoort
Tel. 02S07-S531/61I4

TENERIFE
Tenerife is het dichstbegroeide eiland van de
Canarische Archipel. De wegen langs de kust
worden omzoomd door oleanders, met bloemen,
het gehele jaar door.

Achter die oleanders liggen de bananenplantages,
waaraan Tenerife de naam „Isla Verde" te danken
heeft. De bananenvrachtwagens rijden af en aan.
Het gewicht van de tros is met krijt op de afge-
sneden stronk geschreven.

Het subtropische beeld van het eiland wordt .ge-
kompleteerd door katoen- en tabaksplantages,
eucaliptusbomen en drakebloedbomen. Meer naar
het binnenland zijn de pijnboomwouden, bergmas-
sieven en ravijnen. Nog verder landinwaarts komt
u bij de uitgebluste Las Canadas, waarvan de
krater een middellijn van 12 km heeft.

U kunt op Tenerife romantische vissersplaatsjes
vinden en eenzame bergdorpjes, waar de tijd lijkt
stil te staan.

Reserveert 14 DAGEN VAKANTIE op Tenerife bij:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

familie en: handelsdrukwerk

drukkerij OUdt y/h gertenbach
achterweg l, tel. 658i, zandvoort

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 - Telefoon 5351

VACATURE
GEMEENTEPOLITIE ZANDVOORT

Voor een

vrouwelijke kracht
bestaat de gelegenheid gedurende de
zomermaanden te worden aangesteld als

Assistente
tegen een bruto maandsalaris van onge-
veer / 695,—.

Betrokkene zal worden belast met het toezicht op
de kinderen die op het strand verdwaald zijn en
tijdelijk op de politiepost worden ondergebracht.

De aanstelling geschiedt voor de maanden juni,
juli en augustus.

Sollicitaties — gericht aan de Burgemeester van
Zandvoort — dienen te worden gezonden aan de
Hoofdinspecteur-korpschef van Gemeentepolitie te
Zandvoort.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

u er wel eenó genoeg oan... ?

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het rniljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u milieubewust moet
worden, nietwaar?
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zandvoortm nam weer geen overwinning
mee naar huis

geen strandslapers meer
door sleep in

Het Strandschap Zandvoort konstateert
In zijn jaarrapport over 1973 dat In het
algemeen gesproken de zomer van vorig
jaar 'goed genoemd kan worden'. Het
weekeind van 20—21 mei bracht de eerste
drukte. Een top werd bereikt op 27 mei
toen 29.300 motorvoertuigen de Zand-
voortselaan passeerde. En op 32 dagen van
het afgelopen jaar lag dit aantal boven
de 20.000.

Het schap — waarin Zandvoort,
Haarlem en Amsterdam participeren —
stelt in zijn overzicht vast dat het slapen
door jeugdtoeristen aan het strand vrijwel
niet meer voorkomt. Dit is, volgens het
rapport, vermoedelijk te danken aan de
sleep-in aan de Van Lennepweg waar de
jeugdige vakantiegangers onderdak kunnen
vinden. Doordat de strandpachters gedu-
rende de nacht in de vorm van burenhulp
toezicht hielden op elkanders eigendommen
werden in het afgelopen seizoen nauwelijks
vernielingen aangericht aan de strand-
paviljoens en verdere akkommodatie. De
schade tengevolge van de orkaan op 2 april
aan de eigendommen van de pachters kon
in vrij korte tijd worden hersteld. In enkele
gevallen werd financiële steun verleend door
het rampenfonds.

Het aantal zoekgeraakte en in de
politiestrandpost opgevangen kinderen be-
droeg vorig jaar 2135. De strandpolitie
verleende in 899 gevallen ehbo en de op de

zondagen gestationeerde GG en GD in
totaal 231 maal, rapporteert het strand-
schap.

Dank zij de nieuwe beademingsappara-
tuur kon aan 9 personen, die een hartaanval
hadden gekregen, met sukses zuurstof
worden toegediend.

Op 1 juli 's morgens overleed een
bader tengevolge van een hartaanval, terwijl
's middags een 10-jarig kind verdronk.

De Zandvoortse Reddingsbrigade redde
17 personen (10). Daarnaast werd assisten-

tie verleend aan 55 personen (43). Deze
assistentie betrof in 8 gevallen hulp aan
zeilboten en in 28 gevallen kwamen per-
sonen in moeilijkheden met rubberbootjes
en luchtbedden.

De brigade verleende eerste hulp in
149 gevallen (109). De nieuwe brandings-
vaartuigen voldeden zeer goed, terwijl de
training en aanmelding van nieuwe leden
bevredigend verloopt.

Ook de politie kwam in bezit van een
nieuwe boot, welke aan de verwachtingen
heeft voldaan.

Het huisvuil op het strand werd dit
jaar voor het eerst driemaal per week
opgehaald (was tweemaal). .

Zoals gebruikelijk werd het aange-
spoelde hout en glas op het niet verpachte
strand tot aan de gemeentegrens met
Noordwijk enkele malen opgeruimd, rap-
porteert het strandsch'ap.

Strand beleefde goede zomer

nieuws kort
en klein

Donderdagavond vloog op de boulevard
Barnaart een auto in brand waarin kort
tevoren een eksplosie had plaatsgevonden.
De brandweer, die enkele ogenblikken later
arriveerde, slaagde er in het vuur met enkele
stralen uit de hogedrukspuit snel meester
te worden. Men kon echter niet voorkomen
dat de achterkant van de wagen geheel
uitbrandde.

De eksplosie ontstond nadat de
eigenaar van de wagen — een 27-jarige
inwoner van Haarlem — in de kofferruimte
zijn gasaansteker gebruikte om naar
reparatiemateriaal te zoeken dat hij nodig
had voor herstel van een lekke band. Bij
de tamelijk hevige ontploffing bleef de man
wonder boven wonder ongedeerd.

De voor a.s. donderdag 7 februari
vastgestelde vergadering van de drie samen-
werkende progressieve partijen ppr, psp
en d'66 in het sleep-in gebouw aan de
Van Lennepweg, is uitgesteld en verschoven
naar dinsdag 12 februari a.s. Tijdens deze
bijeenkomst zullen de inmiddels gereed
gekomen rapporten van de diverse werk-
groepen worden behandeld.

Van 11 t.e.m. 16 februari vindt in
Zandvoort de jaarlijkse inzamelingsaktie
plaats voor de Groesbeekse Tehuizen. In
deze tehuizen worden 250 jongeren en
volwassen geestelijk gehandicapten ver-
zorgd en begeleid door middel van diverse
arbeids- en kreatieve therapieën.

Stichtingskosten voor nieuwbouw,
vakanties, weekend en ontspanningsmo-
gelijkheden zijn o.a. elementen die niet
voldoende door subsidies gedekt kunnen
worden. Daarom wordt ieder jaar deze
inzamelingsaktie gehouden.

de wurf bracht eerste uitvoering
van 'lawaai bij dappere kees'

In een tot de laatste plaats bezet
Verenigingsgebouw 'De Krocht' werd zater-

dagavond 'Lawaai bij Dappere Kees' op-

gevoerd. De folklorevereniging 'De Wurf'
had dit blijspel van haar voorzitter, de heer

J. A. Steen, in studie genomen en er onder

de knappe regie van mevr. S. C. Gansner-

v. d. Bos een boelend toneelgebeuren van

weten te maken.

Het eerste bedrijf werd gespeeld in
een dekor dat de vroegere Strandweg voor-
stelde, natuurgetrouw met links de winkels
en rechts de villa's Stella Maris, Riva en
Lichttoren, terwijl ook aan de houten trap
bij hotel d'Orange en de windmolen op het
dak was gedacht. Verder flanerende bad-
gasten die een sterk kontrast vormden met
de twee vrouwen die een emmer zeewater
voor het binnenbad van hotel Driehuizen
tussen zich in zeulden, ventkarren en bad-
koetsjes, en op zee een paar bomschuiten.
Van de spelers die tegen deze unieke ach-
tergrond de spits afbeten, twee vissers en
een paar druk babbelende zandvoortse
vrouwen, was het Kiki- Harkamp-Bluys die
met haar ongedwongen optreden de show
stal. Ook was ze kostelijk in haar samen-
spraak met Alie Schweinsbergen-Schuiten,
die zich een waardige tegenspeelster
toonde. Bij het schrijven van het verhaal
moet de auteur de rolverdeling, althans die
van de hoofdrollen, reeds duidelijk voor
ogen hebben gestaan. Wie anders dan

Zaterdagmiddag kwam de brandweer
in aktie voor de bestrijding van een duin-
brandje in de omgeving van de Keesom-
straat. De vuurbestrijders hadden niet veel
tijd nodig de vlammen te bedwingen.

oom Piet van der Veld kon Dappere Kees
zijn? En de vrouw van de Pumper kon
immers alleen maar door tante Pie,'
mevrouw Draijer-van der Veld, gebracht
worden? Maar ook de heer Leen Driehuizen
(woensdagavond te zien in de film 'Leven
en werken in het vroegere Zandvoort') die
de dankbare rol van de Pumper speelde,
paste goed in dit gezelschap.

Omdat het stuk nog tweemaal opge-
voerd zal worden zullen we in ons verslag
summier zijn, maar toch willen we even
vertellen dat het dekor voor het tweede en
derde bedrijf, het café van Dappere Kees,
terecht een open doekje kreeg en dat twee
jonge speelsters glansrijk debuteerden.
Dat was om te beginnen Els Hoogeryorst-
Schuiten, die het als Marie van Mijntje, in
die tijd het mooiste meisje van Zandvoort,
uitstekend deed. Ongetwijfeld zal ook bij
de voorstelling aanwezige échte Marie van
Mijntje, mevrouw M. Paap-Keur uit de
Van Ostadestraat, met welgevallen naar
haar opvolgster hebben gekeken. De tweede
debutante was Ans Kerkman, die blijk gaf
niet alleen te kunnen akteren maar boven-
dien over een kostelijk improvisatietalent
te beschikken. Dit kwam tot uiting bij het
vieren van het leste stroik feest toen ze
worst moest snijden die door slager Heek
in een wat al te stevig vel was gestopt. Een
spontaan moment, beslist niet volgens het
draaiboek en daarom des te leukerl

Het feest in het café bij Dappere Kees
werd opgeluisterd door optreden van de
dansgroep, dat de toch al uitgelaten stem-
ming alleen nog maar verhoogde. De gort
met stroop vormde het slot van een bijzon-
der geslaagde uitvoering, waarvoor voor-
zitter Steen allen die hieraan hadden mee-
gewekt, hartelijk dankte.

Met het gezamenlijk zingen van twee
koepletten van het zandvoortse volkslied
kwam een eind aan een Wurf-avond, waarop
én bestuur én medewerkers niet anders
dan met de grootste voldoening kunnen
terugzien. Kr. M.

Voor Zandvoortnteeuwen willen maar
geen betere tijden aanbreken. Eergisteren
verloor het elftal in Den Helder met 2—1
tegen HRC. Het tegenpuntje werd door
Aaldert Stobbelaar In de laatste sekonden
van de ontmoeting gescoord uit een straf-
schop. Toen was de tijd om en bleef Zand-
voortmeeuwen opnieuw met de brokken
zitten.

Vooral in de eerste twintig minuten van
de ontmoeting, die door zo'n duizend
toeschouwers werd bijgewoond, was HRC
overtuigend sterker. De achterhoede van
Zandvoortmeeuwen kon het nauwelijks bol-
werken tegen de vanuit het midden en beide
vleugels opererende aanvalslinie van de
gastheren. Bos en Lock konden in de ver-
dediging tegen de aanvalsgolven maar geen
vat krijgen op de aalvlugge manoeuvres
van de spitsen van HRC. Voor Zandvoort-
meeuwen was het een geluk dat de klup uit
Den Helder, die momenteel hoge ogen
gooit voor het kampioenschap in de af-
deling, deze middag niet over de anders zo
geduchte schutters beschikte.

Na een half uur spelen probeerde Zand-
voortmeeuwen zich aan de zware druk
van de gastheren te ontworstelen door het
hanteren van de buitenspelregel. Maar men
liet het niet alleen bij deze nogal negatieve
maatregel. Middenlinie zowel voorhoede
brachten meer vaart in het spel en ook de
kwaliteit van de kpmbinaties werd beter.

In de 32e minuut leken de akiviteiten
van de aanvalslinie vruchten te zullen
afleveren na een voor Aaldert Stobbelaar
bestemde voorzet van de voet van Poerwo.
Aaldert behoefde alleen zijn been maar
van de grond te brengen en het leer achter
de keeper van HRC te tikken. Maar de
simpele hefbeweging wilde niet lukken.

Wat wel -wilds lukken was oen door
Striet van HRC genomen strafschop, nadat
ZVM-speler Bruin een man van Den Helder
in het strafschopgebied volkomen onnodig
tegen de grond had gewerkt. Het schot van
Striet was voor doelman Bos onhoudbaar,
1—0.

In de tweede helf maakte de voerhoede
van de kustbewoners een eind aan de
totnogtoe dominerende positie van de klup
uit het topje van Noord-Holland. De aanvals-
linie, waarin Poerwo was vervangen door
Koster, was vrijwel heer en meester over
het middenterrein en bestookte van daaruit
de steeds onzekerder wordende defensie
van de gastheren. Lock scoorde in de
30e minuut, maar het doelpunt werd
wegens buitenspel geannuleerd. HRC be-
gon zich weer te roeren en brak in de 43e
minuut volkomen onverwacht door de ver-
dedigingslinie van Zandvoort. Bos reageerde

een fraktie van een sekonde te laat op
het schot van de HRC-spits Sijm, 2—0.

Zandvoortmeeuwen smaakte nog het
genoegen van een tegenpuntje in de aller-
laatste ogenblikken. Stobbelaar mocht een
strafschop nemen en knalde het leer in het
HRC-doel, 2—1.

Het smaakte naar meer. Maar de tijd
die Zandvoortmeeuwen nog nodig had om
aan een nederlaag te ontkomen, was om.

Hier volgt de
na de wedstrijden
HRC
RCH 14 9 4
VIOS (W) .... 14 8 3
DWV 14 7 4
Vitesse'22 14 7 3

. DEM 14 4 7
Kennemers . ... 14 4 6
ZVV 14 5 4
Alkm. Boys .... 14 4 5
Velsen 14 3 6
Stormvogels ... 14 2 6
Beverwijk 14 4 O
Zandvoortm. ... 14 1 4
Schagen 14 1 3

stand in de kompetitie
van eergisteren:
14 9 5 O 23 27—11

1 22 25—9
3 19 23—13
3 18 21—13
4 17 26—17
3 15 15—13
4 14 13—11
5 14 11—13
5 13 16—17
5 12 9—11
6 10 10—19

10 8 9—25
9 6 12—24

10 5 2—23

H.W. L.W. H.W. L.W.
Sfebr. 01.40 09.46 14.01 22.14
6febr. 02.39 10.49 15.00 23.08
7febr. 03.29 11.36 15.46 —.—
Sfebr. 04.11 00.04 16.22 12.21

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoon: 21 35

complete er vice

KENNISGEVING
Standplaats rijdend bijkan-

toor FLEMINGSTRAAT

komt met ingang van
5 februari 1974 te vervallen.

U kunt voor al uw bank-

zaken terecht op ons kantoor

Telefoon 3039
GROTE KROCHT 38

i - . - . - , • « . • ; • ' • .

/poofbonk
uia/t nadariand

U zult het misschien niet geloven maar er beweegt zich meer tussen de
zeezijde en de oostgrens van Zandvoort dan prins Safari VII, prins Pieter jr.
en prins Olie-Noord.

Er wordt in Zandvoort politiek bedreven. Met de gemeenteraadsverkiezingen
In zicht soms fanatiek. Er wordt toneel gespeeld, vrijwillige handen bouwen
een kluphuls voor de jeugd, er verrijst een zwembad en er gaan stemmen
op om zoveel mogelijk oude huisjes en straatjes in de 'noordbuurt' te
behouden.

Over al die zaken In ons dorp en nog veel meer informeert de Zandvoortse
Koerant de Ingezetenen 2x In de week door middel van verslagen, repor-
tages, nieuws kort en klein, mededelingen en foto's.

Die koerant moet Ik ook hebben.

B

N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: 7.. :..-. ^.. s.. ~... ;... r... ;... r.

Straat: >-.. v.. .... :... :... T.; r... ?.. :.-.. .... r... ,.. ...

Plaats: r... ?.-. F>. ^.- T., ?.. f.. ^. .... .... r.

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



officiële berichten

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de raad dier gemeente bij besluit van
29 januari 1974 op grcnd van artikel 21 van
vorengenoemde wet heeft verklaard, dat
voor:
1. de natuurgebieden
2. de Mariaschool met bijbehorend terrein

en de percelen Koninginneweg
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met tekeningen
waarop met een rode omlijning de genoemde
gebieden zijn aangegeven voor een ieder ter
inzage ter gemeentesecretarie, afd. algeme-
ne zaken, bureau volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening.
Zandvoort, 1 februari 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

lions versloeg met sprankelend spel
kampioenskandidaat levi's

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

Adverteert

in dit blad

Honderden basketballiefhebbers waren
er zaterdagavond in de Pellikaansporthal
aan' de A. J. v. d. Moolenstraat getuige van
dat Typsoos-Lions weer in de lift zit.
leder spoor van onzekerheid en twijfel aan
eigen kunnen bleef achterwege In het duel
met de geduchte kampioenspretendent
Levi's uit Haarlem, dat tijdens een span-
nende en grandioos gespeelde wedstrijd
door de zandvoortse leeuwen met 99—94
werd getemd.

Een resultaat dat uiteraard grote '
vreugde bracht onder de typsoos-spelers en
hun aanhang.

Hoe sterk en tegen een stootje bestand
het moreel van Typsoos momenteel weer is,
bleek wel in de twaalfde minuut van de
eerste speelhelft. De onstuimig spelende
Vic Bartolome kreeg van scheidsrechter
Martijn LJndenberg zijn vierde persoonlijk
fout en werd naar de spelersbank van Lions
verwezen. Dit had voor het in uitstekende
vorm verkerende team een ernstige terug-

Voor tijdelijk gevr. betrouwbare

vrouwelijke kracht
van 19 tot 25 jaar

voor hele dagen op klein kantoor, vlot kunnende
typen, gedegen kennis van Duits en Engels vereist.

EFKA Import, Lorentzstraat 152, Zandvoort.
Telefoon 2798.

Bijverdienste
Kombinatie van ochtendbladen vraagt

bezorgers
voor Zandvoort.

GOEDE VERDIENSTEN.

Inlichtingen tel. 020—197605.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Voor direkt gevraagd:

Verbouw, onderhoud
en renovatiewerk

Referenties aanwezig.

K. N. KLEIN,
Tel. 02507—6637 - 020—94 72 23.

BEHANG BIJ:
schildershal C. J. PAAP

Hofdijkstraat 24

10 - 25 % korting!!
Tel. 2206

Jeugdprins PIETER de EERSTE
geeft op

zaterdag 9 februari a.s.
een zeer bijzondere karnavalsavond in Hotel
„Keur", als gasten o.a.:
Karanvalsver. ,,Hohenstein", Wuppertal,
Boerenkapel „de roetetoeters".
VERRASSING????? VERRASSING?????

Voor deze bijzondere avond is de entreeprijs
slechts ƒ 6,— per persoon.
Dat moet u meemaken. Zaal open 8.30uur

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. S P I E R I E U S - Koninginneweg 21
Zandvoort - TELEFOON 02607-5012

TOPSLAGERU

BURGER
Haltestraat 3

Profiteer nu, van de tijdelijk

afgeslagen VARKENSmarkt!

Elk prijsvoordeel geven wij direkt door!

500 gr Varkens- C |
frikando «•'

500 gr Magere
Hamlappen

500 gr Haas
Karbonade

500 gr Rib
Karbonade

500 gr Schouder
Karbonade

Voor op de Boterham:

200 gr Schouderham 1.98

*
* *

E X T R A VOORDEEL:

500 gram Bieflappen 6.48

DONDERDAG:

250 gr Bief stuk 4.75

5.
4.98
4.38
3.

Voor Omroepers bellen 2135

slag kunnen betekenen. Maar het tegendeel
was het geval. Na de spelerswisseling
groeide de ploeg naar een nog hechtere
eenheid en werd de kwaliteit van de spel-
prestaties steeds beter. Wanneer de
leeuwen er in slagen het niveau van de
wedstrijd van zaterdag te kontinueren in
de komende kompetitiewedstrijden dan kan
dat de nodige verrassingen in de kampioens-
poule opleveren.

Typsoos-Lions coach Henny Blom ging
voor de ontmoeting met Levi's met het
vijftal Kroder, Vrolijk, Hoeksema, Bartolome,
Freeman als basisformatie van start. Hier-
tegenover stelde coach Steuer van Levi's
Leibowitz, Akerboom, Smith, Harrewijn en
Kip. Bloms keuze bracht een ploeg in het
veld die het lichte overwicht van de haar-
lemmers in het begin van de ontmoeting
niet tot een regelrechte bedreiging liet uit-
groeien. Maar toen dit overwicht tussen
de vierde en zesde minuut door enkele
briljante passen van Leibowitz naar Kip en
Smith tenslotte toch uit de hand ging lopen
— 12—19 — greep Blom in. Hij haalde de
nogal individueel operende Karel Vrolijk
naar de kant en bracht Roy Leijsener
tussen de lijnen. Roy, die vorige week een
uitstekend aandeel had in de ontmoeting
met Frisol, maakte zich nu ook weer vol-
ledig waar met zijn flitsende en intelligente
spel. Typsoos slaagde er in Levi's niet
verder te laten komen en zag kans de
tegenstander in de zeventiende minuut te
passeren (44—43). Door formidabel spel
van Freeman was bij het ingaan van de
rust de stand 53—51 voor de leeuwen.

De eerste vier minuten na de hervatting
beheerste Levi's met zijn formatie alle
hoeken van het veld en scoorde een dozijn
punten o.a. afkomstig van de spelers Aker-
boom en Smith. Maar het evenwicht van
de haarlemmers was een kort leven be-
schoren. Bij de stand 55—63 keerden de
kansen. Typsoos was vanaf dat moment
weer volledig in de running en doorbrak met
schitterende kombinaties de soms tot wan-
hoop gedreven Levi's-defensie. Het offensief
leverde Typsoos de komfortabele score
95—88 op.

In de laatste twee minuten werd het
spel door de kustbewoners geheel gekon-
troleerd en zat er voor Levi's weinig anders
op dan de schade zo beperkt mogelijk te
houden. Eindstand 99—94, Een overwinning
die de supporters van Lions tot storm-
achtige bijvalsbetuigingen bracht.

Topscorers waren Kroder 12-10,
Tuinstra 8-10, Hoeksema 10-6, Freeman 9-6,
Leijsner 2-12, Bartolome 6-4 en Vrolijk 4-0.

Maandag 11 februari om 20.15 uur
speelt Typsoos tegen koploper Transol in de
Ahoyhal in Roterdam.

De stand luidt:
Transol
Levi
Raak
Leiden

26—48
26—46
26—40
26—40

Typsoos
EBBC
NN Donar

26—36
26—32
26—30

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zondag 3 februari:

HRC—Zandvoortm. 2—
SVW '27 2—Zandvoortm. 2 1—
Zandvoortm. 3—Haarlem 4 O—3
Zandvoortm. 4—Schoten 3 1—
Zandvoortm. 5—Schoten 4 1—
Zandvoortm. 6—Beverwijk 6 1—
KIC 6—Zandvoortm. 7 1—
Zandvoortm. 9—DSS 8 6—2

A-junioren:
Zandvoortm. 1—Geel Wit 1 3—1
Zandvoortm. 2—DCO 3 6—4

Dames:
Haarlem Girls—Zandvoortm. O—6

* -•''-:.- - fariiilie- en handelsdrukwerk
' ••' • .. .'. .~:. '.- ' ' / ' .V 'i. "*'-'l '••''-• ,•'-'"• ' V ( ï "' •- '

drukkerp.0t.ldtv/hgertenbach
achterweg r,rtel:;6581, zandyoprt

nieuws kort
en klein

Voor de opening van het filiaal van
brood- en banketbakkerij J. van der Werff
in het winkelcentrum Nieuw-noord bestond
vrijdag j.l. grote belangstelling. Een dochter
van de eigenaar, mejuffrouw R. van der
Werff, heeft het beheer over het filiaal
gekregen, terwijl het brood en gebak voor-
lopig van de zaak aan het Gasthuisplein
betrokken zal worden. Er zijp echter al
voorzieningen getroffen om dit t.z.t. zelf ter
hand te nemen. Achter de royale winkel is
daarvoor namelijk een grote betegelde
ruimte gesitueerd. In een gezellig dagverblijf
kunnen mejuffrouw Van der Werff en haar
assistente als het rustig is even op haar
verhaal komen. Dit was er vrijdag beslist
niet bij: men kwam handen te kort bij het
helpen van de klanten en het aannemen van
de bloemen en geschenl'en waarmee kol-
lega's en zakenrelaties- van hun belangstel-
ling lieten blijken. Ook wij feliciteren de
familie Van der Werff en in het bijzonder de
jonge filiaalhoudster rnet het genomen
initiatief en wensen hen van harte veel
sukses.

Van de in totaal 434 woningen die
vorig jaar in Zandvoort in aanbouw waren
kwamen er 130 voor bewoning gereed.
Op dit moment zijn nog 304 nieuwe huizen
in uitvoering.

Eanduaarbe Naeranr

De bazar die 2 februari in 'Het Huis
in de Duinen' werd gehouden ten bate van
het fonds Bijzondere Voorzieningen, trok
ook dit jaar weer veel belangstelling. Vóór
tienen had zich reeds een rij wachtenden
gevormd die ongeduldig de klok van tien
verbeidden om zich op de vele artikelen te
storten. Tweedehands spulletjes en oude
boeken zijn dingen die enorm in trek zijn,
zeker bij de jongelui en men vond het een
sport om voor een gering bedrag in het
bezit te komen van voorwerpen die in
winkels al lang niet meer te'krijgen zijn.

Maar ook de andere verkoopstands
genoten veel belangstelling: handwerken,
steengoed, de koffiestand met cake en
verrukkelijke slaatjes uit eigen keuken,
levensmiddelen, boetseerwerk dat de bewo-
ners op de kursus hadden gemaakt, terwijl
er bovendien ruimte was ingeruimd voor
amusement, zoals prijs schieten en ballen
gooien. Er werden artikelen verkocht bij
opbod, er waren verlotingen en wat eigenlijk
het allerleukste was: de gezellige stemming
en het prettige kontakt tussen standhouders
enerzijds en de bezoekers anderszijds. De
bazar zal, zeker bij de bewoners van
Het Huis in de'Duinen, nog lang het onder-
werp van gesprek zijn, temeer daar het
financiële resultaat alleszins de moeite
waard was, nl. ƒ 5.500,—.

Na de 18e wedstrijd bezet bij de
Zandvoortse Bridgeclub het koppel De By-
Vulsma met 995.44% nog steeds de
eerste plaats. Tweede is het koppel mevr.
Brossois-Roelfsema met 957.84%, derde
Jongbloed-Notterman met 951.52%.

Bij de turnkampioenschappen van de
Kennemer Turnkring afgelopen zaterdag in
Uitgeest hebben'twee turnsters van OSS
zich weten te plaatsen voor de Ned. turn-
kampioenschappen, t.w. Nelleke de Rooij
en Birgitte Jonkman die zaterdag beslag
legden op resp. de vierde en zesde plaats.
Nelleke behaalde 30.15 pnt. en Birgitte
29.05. Een van de OSS-meisjes kon wegens
ziekte niet aan de wedstrijden deelnemen.
De nationale wedstrijden worden gehouden
op 3 maart a.s. in de sporthal te
Grootebroek.

de allernieuwste
staat vooru

UstraaHUandvoort
nieuwendik37amsterdam

open mamsterdam
en \nzandvoort.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Werkster gevraagd voor'het
schoonmaken van woonhuis
en kantoorruimte, 2 ochten-
den p. week. Projecta, Kost-
verlorenstr. 101. Tel. 3361.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 ja.ar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor / 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Elektr. fornuis AEG m. oven
en bordenwarmer, in goede
staat, ƒ 75,-. Tel. 2934.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Wie helpt jong a.s. echtp. z.
kinderen aan perm. woon-
ruimte. Br. met prijsopgave
onder no. 1000, Zandv. Krt.

Alle dakbedekkingen
reparatie en vernieuwing.

Vrijblijvende offerte.
Telefoon 02507—6637,

020—94 72 23.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

5 j Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Gevr. aan de zuidkant: va
kantiewoning met moderr
comfort-^vopr 5 pers. vooi
de maand juli a.s. Opgaver
tel. 020-154285,'-»- -
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gaan we nog racen?

uu

Mogelijk ziet u dit bouwwerk als de
schepping van een vooruitstrevend
architekt uit onze tijd. Niets is min-
der waar: deze ansichtkaart uit 1900
laat u het eerste spoorwegstation
Zandvoort zien, dat gebouwd werd in
1881. In 1908 werd het vervangen
door het huidige.

nieuws kort
en klein

Vorig jaar zijn b en w van Zandvoort
met de woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht overeengekomen, dat vanaf
1 december j.l. van de vier bij EMM be-
schikbaar komende woningen één woning
aan de gemeente wordt afgestaan voor het
aanwijzen van een bewoner. D.w.z. dat 25%
van de Eendracht-huizen voortaan recht-
streeks door het kollege onder de woning-
zoekenden in Zandvoort wordt verdeeld.
Voor 1 december was het percentage waar-
over de gemeente kon beschikken bedui-
dend lager Buiten de regeling vallen de
zgn. 'voorkeurswoningen', welke door het
gemeentepersoneel worden bewoond.

Bovenstaande mededeling ontlenen wij
aan het jaarverslag van de gemeente-
sekretarie, dat onlangs aan het gemeente-
bestuur werd aangeboden.

T.b.y. het zandvoortse kindertehuis
Groot Kijkduin organiseert de haarlemse
klaverjasvereniging DIO '65 op vrijdagavond
15 februari in de aula van het Lorentz-
lyceum aan de Sportlaan in Haarlem-Noord
een groot klaverjastoernooi voor teams en
losse koppels.

Van verschillende kanten zijn al prijzen
toegezegd aan DIO '65. Zo stelt o.m. het
gemeentebestuur van Zandvoort een wissel-
beker beschikbaar, zorgt de firma Smit uit
Zaandam voor de koppelprijzen en voor
elke deelnemer een vaan, terwijl de drum-
band van Vermaat een beker in het voor-
uitzicht heeft gesteld. Voor de tombola met
als hoofdprijs een draagbaar televisietoestel
schenken de Drostefabrieken en bakker
Lodder prijzen in natura.

Er hebben zich nu al acht teams en
vijftien losse koppels aangemeld. Men kan
zich voor deelname opgeven bij de heren
J. A. van Es, Kruistochtstraat 28 en J. van
Es, Scheepersstraat 55, beiden te Haarlem,

voor
FIETSEN

. en .
BROMMERS

VER5TEEGE
HflLTESTR. 18 • TEL:4133 • ZBHDVQORT

90% van de bewoners van nieuw-noord
die hebben gereageerd op de onlangs via
een advertentie in de koerant gestelde
vraag: 'bent u voor éénrichtingsverkeer
aan het begin van de Celsiusstraat, zoals
de laatste jaren.het geval was, of bent u
voor tweerichtingsverkeer, zoals onlangs is
ingevoerd?, heeft zich uitgesproken voor
terugkeer naar de oude situatie. De rest
was voor het gebruik in beide richtingen.

Tot en met morgen bestaat voor de bewoners
van nieuw-noord nog gelegenheid hun
reaktes te deponeren bij een der onder-
staande adressen: R. A. van As, Leeuwen-
hoekstraat 16, A. J. v. d. Moolen, Pasteur-
straat 13 en M. Weber, Keesomstraat 137.

Het ziet er naar uit dat bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen de christelijke
partijen te Zandvoort tot volledige samen-
werking zullen komen.

De besturen van ar, chu en kvp be-
reikten in een donderdagavond gehouden
vergadering overeenstemming omtrent het
uitkomen niet één kandidatenlijst onder de
naam Christen Democratisch Appèl (cda).

De kvp zal op deze lijst de nummers
1 en 4 bezetten. De chu levert no. 2 en
de arp de derde plaats. (In de huidige
gemeenteraad heeft de kvp 2 zetels, de
arp en chu elk 1).

De kvp zal in de nieuwe opzet het
fraktievoorzitterschap bekleden. De aftre-
dende wethouder Van der Mije (chu) (die
verklaarde voor een nieuwe ambtstermijn
beschikbaar te zijn) zal de kandidaat voor
het wethoudersschap van het cda zijn.

De ledenvergaderingen van de drie

partijen moeten hun definitieve goedkeuring
aan de plannen nog verlenen.

De gemeente Zandvoort kan sinds
enige tijd een woonvergunning weigeren aan
de eigenaar van een leeggekomen woning,
welke tevoren was verhuurd tegen een
huurprijs van ƒ 250 of minder per maand,
indien de grootte van het gezin van de
aanvrager niet in overeenstemming is met
de grootte van de woning. Deze maatregel
beoogt te voorkomen dat aantrekkelijke
huurwoningen voor ingezetenen verloren
gaan door het verlenen van een woonvergun-
ning aan de eigenaar of koper, die zou
kunnen leiden tot onder- of eventueel over-
bezetting van de woning. De maatregel
is het gevolg van een ministeriële beschik-
king voor de gemeenten in Zuid-Kennemer-
land.

MET UW LAKENS EN SLOPEN

naar de
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programma van karnavallers
Mochten wij u in een vorige editie van

de Zandvoortse Koerant berichten over de
verwikkelingen rond voorbereiding en or-
ganisatle van het zandvoortse karnaval —
de val van vorst vVullum l en de zijnen en
de opkomst van een nieuwe generatie pret-
makers rond de troon van prins Safari VII
— thans kunnen wij de lezer nader Infor-
meren over het a.s. karnavalsgebeuren.

Het eerste onderdeel is inmiddels
achter de rug. Zit er op, populair gezegd.
Het vond plaats afgelopen zaterdag in
hotel Keur en was bedoeld als warming up
voor het komende karnaval. De karnavals-
vereniging 'De Scharrekoppen' had een kom-
pleet orkest gehuurd, de hofkapel was
present en prins Safari VII en zijn raad
van elf in vol ornaat aanwezig. Maar wie
er wegbleven waren de feestvierders en dat
drukte de stemming enigszins onder de
organisatoren, die kosten noch moeite ge-
spaard hadden om het karnaval in te luiden.
Prins Safari zou geen echte karnvalsprins
zijn wanneer hij de moed had laten zakken.
Alle begin is moeilijk, hield hij zijn volge-
lingen voor, en er komen nog meer ronden.
Morgenavond houden 'De Scharrekoppen'
een eerste kroegentocht door Zandvoort
van 21.11 tot 03.11 en dan moet de stem-
ming er in komen. De pretvonk die nodig
is om het karnaval in de feestvierders te
doen ontbranden.
, Het grote feestgebeuren staat ons te
wachten op vrijdag 22 februari met een
kroegentocht met medewerking van de
hofkapel en de boerenkapel de Roetetoeters.
Zeer toepasselijke naam voor muzikanten
die feestvierende wandelaars begeleiden.

Op de 23e d.a.v. vindt de intocht van

prins Safari VII plaats met zijn raad van elf
en met medewerking van de boerenkapel,
Bato-band en diverse andere drumbands.
Karnavalsavond 20.30 uur in de residentie
van de prins: tent op NS emplacement aan
de Van Speykstraat.

Zondag 24 februari karnavalsoptocht
en kinderoptocht. Met medewerking van
drumbands en praalwagens van verschil- en
lende bedrijven. Aan het einde van de
middag wordt in het Bouwes dolfinarium
een show van dolfijnen gegeven; 16.30 tot
19.30 uur bezoek diverse café's; 19 tot
21 uur prinsendiner voor genodigden;
21.11 tot 03.11 uur kroegentocht met
medewerking van de 'Kwallentrappers'.

Maandag 25 februari bezoek van de
prins en zijn raad van elf aan bejaarden-
tehuizen. Bezoek aan Nieuw Unicum voor
de grote karnavalsavond van 19.30 tot
24 uur. Om 0.11 tot 04.00 uur kroegen-
tocht.

Dinsdag 26 en woensdag 27 februari
zullen prins Safari en zijn raad ven elf
hun laatste bezoeken afleggen.

En onze karnavals-informatie zou on-
volledig zijn, wanneer wij u niet zouden
berichten over het programma van de gloed-
nieuwe karnavalsvereniging 'Oost-west,
Noord-best': een pfodukt van prins Olie
Noord en zijn raad van elf. Het feef.t
begint pp maandag 18 en dinsdag 19
februari a.s. in bar bodega Noord en wordt
op woensdag 21 februari gevolgd door
een gekostumeerde kinderootocht. Start
van dit evenement om plm. 16 uur.

Op donderdag 21, vrijdag 22, zater-
dag 23 en zondag 24 februari wordt het
karnaval voortgezet in de genoemde
bodega. Een soort karnaval-avondvier-
daagse. De pret in noord wordt financieel
ondersteund door een aantal in deze wijk
gevestigde bedrijven.

'Gaan we nog racen' is de vraag die
een van de vaderlandse autobladen onlangs
in het licht van de energiecrisis heeft voor-
gelegd aan een aantal min of meer bekende
figuren uit de wereld van de autosport.

Omdat racen in het bijzonder betrek-
king heeft op het circuit van Zandvoort en
op het leef-, werk- en woonklimaat van de
gemeente En het algemeen, leek het ons
wenselijk verschillende van die reakties aan
de lezer door te geven.

Wij hebben ons terwille van de lees-
baarheid beperkt tot de meest kernachtige
uitspraken, zoals de volgende van sport-
sekretaris J, Corsmit van de KNAC, die er
van overtuigd is dat de autosport op
dezelfde wijze zal blijven voortleven als
voorheen, echter met dien verstande dat
er minder inschrijvingen voor de komende
evenementen zullen komen omdat de
benzineprijs zal blijven stijgen, zodat het
voor velen uit dien hoofde steeds bezwaar-
lijker wordt hun sport te blijven uitoefenen.
Bij snelheidssport en met name bij de
formule 1 wagens en de speciale sport-
wagens wordt overwogen om deze inplaats
van benzine op methanol te laten rijden.
Maar voor races met de groep 1 wagens
ziet de heer Corsmit tot op heden nog geen
enkel alternatief.

Perschef NRV, Rob de Jong, vindt dat
zolang het automobiel nog een dermate
belangrijke plaats als vervoermiddel in-
neemt, autosport en rallycross een funktie
in de maatschappij hebben. Wel is hij van
mening dat er een beperking voor de niet
noodzakelijke evenementen nagestreefd zou
kunnen worden. Bovendien zou je niet meer
de privérijders van de profs moeten
scheiden, maar beide groepen in één
evenement laten rijden.

Echte profs gaan met steun van hun
fabrieken toch door. Moeilijk wordt de
situatie alleen voor de semi-profs, omdat
sponsorgelden wegvallen. Als gevolg hier-
van krijgen de oprechte amateurs weer
meer kansen. 1974 wordt daarom volgens
hem het jaar van de amateurs.

Volgens de perschef van Cenav/Nav,
C. W. van Gelder, is het volstrekt onver-
antwoord tegenover het bedrijfsleven van
Zandvoort het circuit niet te eksploiteren.
Verder zou het niet doorgaan met de auto-
sport de werkgelegenheid van ons en ander
personeel in gevaar brengen. Onze voor-
bereiding, vervolgt de perschef, stoelt op
een programma ongeveer gelijk aan dat van
vorig jaar. In geen geval streven wij naar
uitbreiding. Mocht een besparing van
15 pet. in het verbruik van benzine als
leidraad voor de regering gelden, dan zijn
wij bereid en in staat ons programma met
dit percentage in te korten, hetzij door het
aantal evenmenten te verminderen, hetzij
door de races in te korten. Verder zoeken
wij naar mogelijkheden voor besparing in
het energieverbruik van het publiek dat
naar Zandvoort komt. Op het ogenblik
worden er onderhandelingen met de spoor-
wegen gevoerd om de speciale trein-
toegang arrangementen, zoals wij die al van
de Grote Prijzen kenden, uit te breiden,
bijvoorbeeld tot de paas- en pinksterraces
en eventueel de groep 2 race om het Euro-
pees kampioenschap. Andere mogelijkheden
zien wij in de samenwerking met toer-
operators. Het publiek wordt dan in de
gelegenheid gesteld met bussen vanuit
divere plaatsen in den lande naar Zandvoort
te komen, zoals dat bij voetbalwedstrijden
ook gebeurt.

Én tenslote Huub Vermeulen, rijder
DNRT:

Zolang er benzine voor rekreatieve
doeleinden gebruikt mag worden heeft
niemand het recht autosport te verbieden,
meent hij.
En verder:

Het energiebeleid van de afgelopen

maanden is m.i. niet om een voorbeeld aan
te nemen. Dat neemt niet weg dat je met
efficiënte planning zeer veel benzine kunt
sparen. Niet op de baan, maar gewoon in
het dagelijks leven. Tot voor enkele maan-
den was daar weinig reden voor. Per-
soonlijk kan ik door betere planning en
gebruik van andere middelen (telefoon,
trein, bodediensten) tenminste 25 tot
30 pet. benzine besparen.

Ik kan me heel goed voorstellen dat
reeds dit jaar een race georganiseerd zou
worden voor voertuigen die anders dan door
benzine, gas of diesel worden voortbewo-
gen, eventueel onderverdeeld in diverse
klassen, zoals: voortbewogen op stoom,
stroom of door mankracht.

Naschrift: Voor de autosportmensen
staat het als een paal boven water dat de
races in het komende seizoen op het zand-
voortse circuit zullen worden voortgezet.
Zij het dan dat zij niet ongenegen zijn zich
wat in te perken in verband met de energie-
perikelen. Het raceprogramma zal niet
worden uitgebreid, het aantal geplande
wedstrijden zonodig worden verminderd of
de wedstrijdduur ingekort.

Ondertussen zijn een paar problemen
die direkt verband houden met de racerij
op het circuit, zoals de geluidshinder, nog
steeds niet dichter bij een oplossing ge-
bracht. Ook niet nu langs wetenschap-
pelijke weg is aangetoond dat het geprodu-
ceerde racelawaai niet onschadelijk is
voor de volksgezondheid. Watjes in de
oren en met pantserplaten beklede flats
zijn tot op dit moment de enige remedie.
Voor Zandvoort zou de vraag dan ook
moeten luiden: kan men op deze manier
wel doorgaan met racen? Een vraag die we
graag voorleggen aan alle mensen die
een leefbaar woon-, werk- en ontspannings-
klimaat ter harte gaat.

vAutohuur
! van ouds
Garage 1 Zandvoort
:V/af24;-p.d.
inclusief 100 km
tel-4580

Verzekering

1—7 februari 1974

Overleden: Diderika Wiilemina Schol,
oud 96 jaar.

Ondertrouwd. Keimpe Willem Schui-
tema en Jacoba Hendrika Maria Burger;
Paul Geertrudis Maria Buisman en Petra
Aafke Cornely Bron.

Gehuwd: Rudolf Hendrik van Dugteren
en Winnifred Elisabeth van Doorn; Hendrik
Engelgeer en Yvonne Jongejan.

Geboren buiten de gemeente: Felix,
z.v. R. Martini en L. Schuurman.

Overleden buiten de gemeente: Dirk
van Laren, oud 81 jaar, gehuwd met B. G.
C. M. Matla; Jacoba Kowski, oud 66 jaar,
gehuwd met J. Hessels.

TD ZANDVOORT maakt bekend dat zij de samenwerking
met PEETERS Zandvoort heeft opgezegd.
Wij nemen elke verantwoording voor de reparaties welke wij
in onze periode van samenwerking hebben verricht.
Voor reparaties kunt u bellen 02507 - 3757.

Menno Swart

U ZIT OP DE EERSTE RANG...
van het nieuws in Zandvoort wanneer u zich opgeeft voor een abonnement
op de Zandvoortse Koerant. De handeling die u daarvoor moet verrichten
Is uiterst eenvoudig. U zendt nevenstaande bon met uw naam en adres naar
antwoordnummer 151 en wij zorgen dat de koerant op dinsdag en vrijdag
in uw bus rolt met Informatie over de jongste gebeurtenissen in Zandvoort.
Verder treft u in de kolommen mededelingen aan die voor u van belang
kunnen zijn: de ter inzage legging van een nieuw bestemmingsplan, de
watergetijden en het beschikbaar komen van woningen van de woningbouw-
vereniging.

U leest het allemaal in de Zandvoortse Koerant.. . .

B
O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een
Koerant
U kunt

Naam:

Straat1

Plaats:

Daarna

open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507 — 2135.
deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

wens ik een abonnement: Half jaar ƒ8, — / Jaar / 15, — . l
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart. \

i



medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 9 en zondag 10 februari.
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 2382.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 10 februari:
10.30 uur: drs. J. W. Beks. Gemeensch.
Geref.-Herv. dienst.

JULIANASCHOOL, Brederodestraat
10.30 uur: Jeugdkapel, de heer
L. Keukenkamp.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. C. Mataheru.

GEREF. KERK
Zondag 10 februari:

10.30 uur: Gez. dienst in N.H. kerk,
drs. J. W. Beks.

19.00 uur: ds. C. de Vries
uit Haarlern-Oost.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 10 februari:

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema
d.g. Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

Neem. uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1870 • Glasverzekeringen

nieuws kort
en klein

Naar wordt verwacht zal de Juliana-
school aan de Brederodestraat aan het eind
van dit kursusjaar voor het geven van prot.
chr. basisonderwijs worden gesloten. In
de school, die geleidelijk wordt samen-
gevoegd met de Oranje-Nassauschool aan
de Gerkestraat/Lijsterstraat, zijn alleen nog
de 5e en 6e klas ondergebracht met in
totaal 45 leerlingen. Over de toekomstige
bestemming van het gebouw is tot op dit
moment niets bekend.

Het gemeenteraadslid P. Keur (arp)
zal als koôrdinator optreden van een werk-
groep die de mogelijkheid gaat onderzoeken
voor een nieuw leerplan dat zowel op het
openbaar als bijzonder onderwijs in Zand-
voort is afgestemd. Tot de instelling van
de werkgroep werd vorig jaar besloten
op initiatief van de wethouder van onder-
wijs, l. M. Aukema (pvda).

genootschap verdiept zich
in oude kostuums en bomschuiten

De jaarlijkse Genootschapsavond be-
hoort weer tot het verleden. Woensdag gaf
het bestuur van het Genootschap 'Oud
Zandvoort' aan de talrijke aanwezigen In
Zomerlust een overzicht van de verenigings-
aktiviteiten, de vorderingen met betrekking
tot de Oudheldskamer en werden de
nieuwste opnamen vertoond van de door
de heer Van der Leden vervaardigde film
'Leven en werken In het vroegere Zand-
voort' waaraan leden van de folklore-
vereniging 'De Wurf' hun medewerking
verleenden.

Nadat de heer ir. C. J. Wagenaar in
zijn funktie van voorzitter een welkomst-
woord had gesproken -konden de aanwe-
zigen zien wat de Stichting 'Oud Velsen' in
samenwerking mot de gemeente Velsen
had weten te bereiken. Dia's toonden aan
hoe pandjes rond de romaanse kerk werden
hersteld, hoe daar een aardige bestrating
werd aangelegd en hoe oude lantaarn-
palen het geheel kompleteerden. Een ver-
rukkelijk plekje, waar monumentenzorg het
nu voor het zeggen heeft. Dat de voor-
zitter van de stichting 'Oud Velsen', de
heer Ockeloen, tevens de funktie van wét-
houder van openbare werken bekleedt \s
natuurlijk een niet genoeg te waarderen
toeval. Na deze diaserie over hetgeen in
Velsen werd bereikt volgden interessante
beelden uit de katwijkse oudheidkamer.

Ten aanzien van het oud-zandvoortse
kostuum hebben de dames Emmy van
Vrijberghe de Coningh en C. Kölker-
Verhaart belangrijk werk vericht. Eerstge-
noemde heeft er een beschrijving van
gemaakt en dit stukje proza ter beoordeling
aan de heer Duyvetter, de klederdrachten-
ekspert van het openluchtmuseum te Arn-
hem, voorgelegd. Een en ander resulteerde
in een goede beschrijving, aan de hand
waarvan mevrouw Kôlker een jak heeft
vervaardigd. Mevrouw Kôlker gaf een in-
teressante uiteenzetting van de methode
volgens welke ze te werk was gegaan. Als
materiaal had ze bedrukt katoen genomen.
Dit benaderde het meest het oorspronkelijke
materiaal, sits. Verder had ze het helemaal
met de hand gemaakt, zoals dit ook ge-
beurde bij de achttiende-eeuwse schoot-
jakken en omdat men in die tijd niet alleen
nimmer van naaimachines maar ook niet
van drukknoopjes had gehoord sluit het jak
met transjes en haakjes. Spontaan bood
mevrouw Kôlker haar adviezen aan bij het
tekenen en het met de hand vevaardigen
van oud-zandvoortse kleding. Dat van haar
betoog een inspirerende invloed uitging
blijkt uit het feit dat een paar Wurf-dames
nu van plan zijn op dezelfde wijze een
kostuum te maken. Wanneer de manlijke
leden van de Wurf bezield zijn met hetzelfde
enthousiasme als de dames staat er nog
veel meer te gebeuren: de heer Wagenaar
wekte namelijk op om te komen tot een
werkgroep die bomschuiten gaat maken.
Mocht hiervoor animo bestaan dan stelt
het genootschap gratis bouwtekeningen
beschikbaar.

In de pauze bestond er gelegenheid
de door de heer Louis van der Mije ver-
vaardigde foto's te bekijken. Prachtige
opnamen van filmfragmenten en van pandjes
in het oude dorp die hopelijk gespaard
blijven. Bovendien waren er de door Emmy

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (in tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploitatie-
kosten in dit jaar, en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
in 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Nederl. Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomische
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE / 1,50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande l jan. 1974, ƒ 15,— per jaar
en ƒ 8,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit f 20,— per
jaar). ,

Wij zijn er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

De administratie van de
Zandvoortse Koerant.

Zandvoort, januari 1974

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoons 2135

Vrijberghe de Coningh vervaardigde teke-
ningen van het oud-zandvoortse kostuum te
bewonderen.

Het optreden van de dansgroep van
'De Wurf' was, en zeker voor de groep zelf,
bijzonder teleurstellend, Door hun jaren-
lange ervaring lukt het de dansers altijd op
een klein toneel de indruk te geven of men
op een immense dansvloer aan het werk is.
Maar op deze verhoging, waar het niet
eens mogelijk was een kring te maken,
lukte dit uiteraard niet. Begrijpelijk dat het
bestuur van het genootschap gelukkig was
met een optreden van de dansgroep,
waarmede immers folklore van de eerste
rang gehouden kon worden. Ook is het
begrijpelijk dat er, mede door de verheu-
yend grote belangstelling, gewoekerd moest
worden met de ruimte. Maar wanneer de
medewerking van de dansgroep wordt
gevraagd frommel ze dan niet weg achter
een balustrade en bloembakken maar geef
ze de ruimte!

En nu we toch de smaak van het
mopperen te pakken hebben gaan we nog
even door. De film die door de heer Van
der Leden aangevuld was met een paar
nieuwe scène's, de visafslag en een kos-
telijk strandtafereel, werd geprojekteerd
op een scherm voor huiskamegebruik. Bij
informatie vernamen wij dat er optiese be-
zwaren zouden zijn bij vertoning op het

grote doek. Het deed wel afbreuk aan het
geheel en daar wij de film voor de derde
maal zagen, konden we vergelijkingen
maken. Maar we weten nu dat de film
wanneer hij helemaal gereed Is, vertoond
zal worden op groot doek. Op een band
waren de stemmen te beluisteren van wijlen
de heer P. van der Mije K.Czn., van jacht-
opziener Van Honschoten en van mevrouw
E. Schweinsbergen-Paap, welke laatste in
Zandvoort dialekt herinneringen uit het
vroegere Zandvoort ophaalde. De heer Van
der Leden vertelde dat de film thans voor
twee derde klaar is. Het nog op te nemen
gedeelte zal onder meer betrekking hebben
op koppiesdag en kinderspelen. Hetgeen
wij tot dusverre van de film gezien hebben
laat geen twijfel bestaan over het sukses
dat deze dokumentaire na het gereedkomen
zal hebben.

Burgemeester Nawijn sprak aan het
slot van de avond enige bemoedigende
woorden tot het bestuur van het genoot-
schap, waarbij spreker de toekomstige
oudheidkamer zag als een verbinding tus-
sen het heden en verleden.

De heer Wagenaar dankte tot besluit
allen die door hun medewerking deze ge-
nootschapsavond tot een sukses hadden
gemaakt. De heer Hoppenbrouwer die heel
plezierig aan de piano entertainde, ontving
uit zijn handen een attentie. Tot slot ver-
melden we dat behalve wethouder :

Van der Mije, eniqe raadsleden, de ge-
meentesekretaris de heer Hoogedoorn en de
heer J. G. Bisenberger namens de Contact
Commissie Culturele Belangen, ook leden
van het genootschap .Oud Katwijk' aan-
wezig waren, iets dat gezien de prettige
samenwerking met dit zustergenootschap,
bijzonder werd gewaardeerd. Kr M."

Wie wil een bomschuit maken?

sleep in vindt huurkontrakt
een schoolmeesterachtig dokument

Zoals wij enkele weken geleden mee-
deelden heeft de sleep in de voorwaarden
die het gemeentebestuur stelt aan het
wintergebruik van de door deze instelling
gerunde barak aan de Van Lennepweg,
verworpen. De sleep in mensen zijn van
mening dat deze bepalingen het vrijwel
onmogelijk maken het pand gedurende de
wintertijd te gebruiken voor diverse
aktiviteiten op maatschappelijk en kultureel
terrein.

Inmiddels heeft de sleep in het da-
gelijks bestuur van de gemeente officieel
in kennis gesteld van de bezwaren die men
heeft tegen de in het 3-jarig huurkontrakt
opgenomen voorwaarden. Noch uit de letter
noch uit de geest van het door het kollege
opgestelde huurkontrakt' blijkt een greintje
begrip of enige erkenning met hetgeen wij
in de sleep in op maatschappelijk en
kultureel terrein willen aanpakken en
stimuleren', aldus de sleep in. 'Het school-
meesterachtige karakter van het dokument'
doet de sleep in werkgroep 'eerder het

1 tegendeel vermoeden'.
Men betreurt het dat b en w geen

gelegenheid hebben kunnen vinden vooraf
overleg met de sleep inners te plegen over
de inhoud van het kontrakt. Dan zou, merkt
de sleep in op, een aantal bepalingen
die het vrijwel onmogelijk maken de barak
voor winteraktiviteiten te benutten 'hoogst-
waarschijnlijk achterwege zijn gebleven of
anders geformuleerd'. De sleep inners
zijn van oordeel dat het kollege een aantal
door hen als voorbeelden genoemde aktivi-
teiten, zoals eksperimenteel toneel, alter-
natieve galerie, wetswinkel en beoefening
van moderne rytmiek al te letterlijk heeft,
opgevat. Men voelt de bepaling dat de

barak aan de Van Lennepweg uitsluitend
voor genoemde doeleinden mag worden
gebruikt, dan ook als een ernstige beknot-
ting. De sleep in mensen noemen voorts de
voorwaarde dat in de barak geen voor
het publiek toegankelijke toneelvoorstellin-
gen mogen worden gehouden 'onaanyaard-
baar' en geheel in tegenstelling met'de
toestemming van het kollege dat de ruimte
mag worden benut voor eksperimenteel
toneel. Dit komt er in feite op neer- iemand
vergunning te verlenen voor het eksploiteren
van een theater en de eksploitant gelijk-
tijdig te verbieden publiek toe te laten bij
de voorstellingen, merken zij op.

Dat b en w niet willen toestaan de
barak als vergaderruimte te laten gebruiken
door andere instellingen als de sleep in
acht men in strijd met de geest van de
grondwet, waarin volledige vrijheid van
vergaderen wordt gewaarborgd.

Weliswaar kan het kollege in bijzon-
dere gevallen ontheffing van de gestelde
bepalingen verlenen, maar de sleep inners
beschouwen dit als bevoogdend en be-
tuttelend. Het wel of niet ontheffing verlenen
hangt dan immers uitsluitend af van
hetgeen b en w wel of niet goed vinden.
Door de in het huurkontrakt opgenomen
voorwaarde dat het niet is toegestaan de
barak aan derden in gebruik te geven,
worden bijna alle winteraktiviteiten 'op losse
schroeven gezet, aldus de sleep in.,Want
de meeste van die aktiviteiten worden niet
door de instelling maar door anderen ter
hand genomen en uitgevoerd. '"

Niet zonder galgenhumor reageren de
sleep inners op de bepaling dat na: afloop
van het huurkontrakt de gemeente» kan
eisen 'dat het gebouw weer in de óor-
spronkelijke staat moet worden terugge-
bracht'. Men herinnert het kollege in dit
verband aan de uitspraken van enkele
raadsleden, die de oorspronkelijke staat
van de barak aan de Van Lennepweg karak-
teriseerden als: 'een varkensstal en een
puinhoop, mens en dier onwaardig'. In die
staat zal het pand dus eventueel moeten
worden teruggebracht, schrijft de sleep in.

Ondanks de teleurstelling oveij de
bepalingen in het kontrakt willen ,de
mensen van de sleep in zo spoedig mogelijk
met b en w rond de tafel gaan zitten om
tot overeenstemming te komen over voor-
waarden, die het de sleep in mogelijk
maken volledig te kunnen funktioneren.
Wanneer b en w bereid zijn tot i
zo'n gesprek kan dat eventueel in de
sleep in gebeuren. Het kollege is uiteraard
van harte welkom. |

'Er is bij ons geen sprake van rankune',
verklaarde een der woordvoerders > van
het projekt. 'Maar je stelt jezelf wel de
vraag waarom het gemeentebestuur, dat in
het verleden de nodige medewerking heeft
verleend, nu de aktiviteiten zou willen
gaan afremmen'.

waterstanden

H.W. L.W. H.W. L.W.

Geen rankune, wel teleurgesteld .

8 febr.
9 febr.

10 febr.
11 febr.
12 febr.
13 febr.
14 febr.
15 febr.

04.11
04.58
05.36
06.20
07.04
07.51
08.33
09.35

00.04
00.44
01.22
01.49
02.41
03.21
04.04
04.52

16.22
17.06
17.55
18.37
19.21
20.04
21.03
22.14

12.21
13.04
13.46
14.27
15.06
15.55
16.33
17.31

hier staat
uw
brief

Zandvoort, 7 februari 1974
Geachte Redaktie van de
Zandvoortse Koerant,

Het bericht in uw blad van dinsdag j.l.
over het verplaatsen van de vergadering
van de drie samenwerkende progressieve
partijen is de druppel, die mij uiteindelijk
aanzet om in het openbaar te wijzen op
de onzorgvuldigheid, die de politieke
partijen met hun kiezers bedrijven.

Nog steeds schijnt in de politiek, en
daar niet alleen, de burger een ding te zijn,
die je met de term 'kiezersvolk' kan af-
doen. Dit kiezersvolk wordt geacht belang-
stelling te hebben voor het politieke ge-
beuren en op tijd zijn voorkeurstem uit te
brengen. Aan de andere kant zitten dan de
bestuurders, die het dan wel zullen maken.
Deze bestuurders presenteren zich dan op
de daarvoor bestemde avonden, waar,
wanneer deze tenminste openbaar zijn, de
burger mag luisteren, naar de ingewijden
en zijn of haar zegje kwijt kan. Van dit
zegje komt echter weinig terecht, omdat
je als leek bij al die deskundigen weinig
kans hebt. Het gevolg is dan, dat de kiezer
weg blijft en de vergaderingen slecht
bezocht worden; hetgeen uiteraard de
demokratie niet ten goede komt.

Dit alles heeft natuurlijk te maken
met de veel gehoorde kreet 'openheid'.
Vooral de linkse partijen zijn hier dol op.
Van de andere partijen weten wij, dat ze
gereserveerd staan tegenover die openheid.
Toen ik het raadslid, de heer J. Attema,
vroeg, of ik een vvd yoorbereidingsavond
voor de komende verkiezingen mocht bij-
wonen, zei hij heel duidelijk, dat deze niet
openbaar waren. Wanneer ik hier toch bij
zou willen zijn, moest ik eerst maar lid
worden. Dit is, dacht ik, heel duidelijke
taal. Je weet, als belangstellend kiezer,
waar je dan aan toe bent en waar je niet
bij mag zitten. Helaas kan dit nog niet van
de linkse partijen gezegd worden. Die
hinken nog steeds op twee gedachten.
U hebt in uw blad van vrijdag j.l. mijns
inziens terecht een afkeurende opmerking
gemaakt over de besloten pvda-vergadering
voor het samenstellen van de kandidaten-
lijsten. Men zou dit van onze politieke -,
partijen onzorgvuldigheid kunnen noemen.

Deze onzorgvuldigheid breidt zich de
laatste tijd echter uit, door het plotseling
veranderen van de vergaderdatum. Je
vraag je hierbij dan af, of men hiermede
dan wil bereiken, dat de laatste van de
anderhalve geïntereseerde kiezer die de
vergaderingen nog bezoekt, nu ook wég-
blijft, omdat op die nieuwe datum al een
andere afspraak gemaakt is. Of zouden die
politieke datumverschuivers misschien
denken dat alleen hun werk belangrijk is en
het kiezersvolk toch geen raad met hun
tijd weten en blij zijn wanneer ze weer iets
in hun agenda kunnen schrijven?

Laten vooral de linkse partijen beden-
ken, dat zij een dienende taak hebben voor
de kiezer. Wanneer politiek top- en
specialistenwerk wordt, ontstaat nog vlug-
ger dan wij denken de situatie, dat
uitsluitend de ekonomie bepaalt wat er
gebeurt. Zou de burgemeester hier ook
aan gedacht hebben, toe hij zoveel
ekonomie in zijn jaarrede deed? Onze
eerste burger is een kiezer, die het toch
zeker moet weten.
Met dank voor uw aandacht en plaatsing,

hoogachtend
A. A. W. de Vries

Zandvoort, Hogeweg 60

Van de zijde van de drie samenwer-
kende progressieve partijen In Zandvoort,
ppr, psp en d'66 vernamen wij dat het
uitstel van de voor gisteravond geplande
vergadering Is geschied op verzoek van
de diverse werkgroepen die meer tijd nodig
bleken te hebben om hun ideeën over
Zandvoort zo zorgvuldig mogelijk uit te
werken, alvorens deze in een openbare
vergadering aan de aanwezigen voor te
leggen.

Zij vinden het overigens doodjammer
dat door deze verschuiving van de bijeen-
komst naar dinsdag 12 februari a.s. een
in de politiek geïnteresseerde ingezetene,
niet aanwezig kan zijn. Wij hopen hem,
aldus de progressieve drie, op onze eerst-
volgende vergadering te kunnen verwei-
komen.

FOTO/FILM

VARIA
Foto- en
filmtips
voor u getekend

door CORK

Misten nevel zijn erg boeiende
fotomotieven. Liefstleta
onderbelichten.

Met kleuropnamen
zijn hier zeer sfeer-

volle effekten te
bereiken.

Problemen niet *^ps?
de slultersnelheld? *"~~"

," Eén vuistregel: alles wat sneller •-
,'„ gaat dan een wandelaar: A

1/60 seconde of nog korter. *'~ •

Stilhouden van een
filmkamera geeft
scherpere beelden.

. 't Is echt geen
schande om een

; statief ta gebrul-
J ken of een ander

steunpunt .



sport - spel

2.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 2 februari:

Telefonia—Zandvoortm. O—O
Zandvoortm. 2—Jong Hercules 3 1—1
Umuiden 9—Zandvoortm. 3 8—4
SAC 4—Zandvoortm. 4 2—3
Zandvoortm. 5—Kenn.land 9 2—2

B-junioren:
Beverwijk 1—Zandvoortm. 1 3—1
Schoten 2—Zandvoortm. 2 1—3
Haarlem 4—Zandvoortm. 4 1—1

C-junioren:
Zandvoortm. 1—TYBB 1 O—1
Zandvoortm. 2-EDO 2 6—1
EDO 4—Zandvoortm. 4 O—5

A-pupillen:
Bl'daal 2—Zandvoortm. 2 1—O
Zandvoortm. 3-TYBB 3 4—2
DSS 4—Zandvoortm. 4 1—2
Bl'daal 5—Zandvoortm. 5 O—6
Zandvoortm. 6-DCO 8 1—7

B-pupillen:
Bl'daal 1—Zandvoortm. 1 O—1
Zandvoortm. 2—TYBB 2 . O—1
HBC 3—Zandvoortm. 3 2—1
NAS 3—Zandvoortm. 4 4—2
DSS 4—Zandvoortm. 5 O—1
Hoofddorp 5—Zandvoortm. 6 O—5
DSS 6—Zandvoortm. 7 O—1

Programma zaterdag 9 februari:
5 Zandvoortm.—v. Nispen 15.45 u.

20 Zandvoortm. 2-SVJ 2 15,45 u.
23 Zandvoortm. 3—VVB 1 15.45 u.
34 Zandvoortm. 4—SCW 3 15.45 u.
56 SIZO 10—Zandvoortm. 5 12 u.

B-junioren:
81 Zandvoortm. 1—TYBB 1 14 u.

108 Haarlem 2—Zandvoortm. 2 14 u.
135 HBC 3—Zandvoortm. 3 14 u.
142 Zandvoortm. 4—Hoofddorp 4 14 u.
C-junioren:
159 Haarlem 1—Zandvoortm. 1 15.15 u.
190 Haarlem 2—Zandvoortm. 2 15.15 u.
198 Haarlem 3—Zandvoortm. 3 12 u.
212 Zandvoortm. 4—RCH 4 14 u.
A-pupillen:
337 ADO'20 1—Zandvoortm. 1 11.15 u.
359 Zandvoortm. 2—DCO 2 11.15 u.
373 Schoten 3—Zandvoortm. 3 11 u.
383 Kenn.land 4—Zandvoortm. 4 11 u.
387 Zandvoortm. 5—TYBB 6 10 u.
394 TYBB 8—Zandvoortm. 6 11 u.
B-pupillen:
403 Zandvoortm. 1—HBC 1 11.15 u.
419 Zandvoortm. 2—EDO 2 11.15 u.
432 Hoofddorp 3—Zandvoortm. 3 11 u.
436 Zandvoortm. 4—TYBB 4 10 u.
442 Zandvoortm. 5—DCO 5 10 u.
445 Zandvoortm. 7—DSS 5 12.30 u.

Programma zondag 10 februari:
Zandvoortm.—Schagen 14.30 u.
DEM 2—Zandvoortm. 2 12 u.
Zandvoortm. 3-EDO 2 12.30 u.

31 DSOV 3—Zandvoortm. 4 11.30 u.
36 HBC 4—Zandvoortm. 5 11.30 u.
67 Zandvoortm. 6—DEM 7 12 u.
73 Zandvoortm. 7-VSV 7 12 u.

121 Zandvoortm. 8—Schoten 8 12 u.
186 ADO'20 16—Zandvoortm. 10 9.45 u.
A-junioren:
199 KIC 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.
229 Zandvoortm. 2—Hafweg 2 9.45 u.
Dames:
252 VVD 1—Zandvoortm. l 12 u.

Adverteren via een wasrol..

verkeer kan veiliger
door kennis van gedragsregels

gebreken kunnen onderwerpen. Dat is
heus geen overbodige handeling. Het gaat
tenslotte om het welzijn van uw opgroeiende
kinderen in het bijzonder en de verbetering
van de verkeersveiligheid in Zandvoort en
daarbuiten in het algemeen.

De afdeling voorlichting en propaganda
van de zandvoortse verkeerspolltle zet de
artikelenreeks t.b.v. de verkeersveiligheid
In en bulten de gemeente voort met onder-
staande Informatie over de verlichting van
In het bijzonder fietsen en bromfietsen van
de schooljeugd.

Tot de grootste kategorie weggebrui-
kers in ons vlakke Nederland behoort
nog altijd de fietser en — niet te vergeten
— de brommer. Ook dit verkeer moet —
van een half uur na zonsondergang tot
een half uur voor zonsopkomst en bij
dichte mist overdag — van de voorge-
schreven verlichting zijn voorzien.

Deze voorgeschreven verlichting dient
te bestaan uit een koplamp aan de voorzijde
en een achterlicht met reflektor aan de
achterzijde, die respektievelijk wit- en rood
licht uitstralen.

Wanneer u dit leest zult u waarschijn-
lijk denken, daar merk ik 's morgens en
's avonds bij het invallen van de duisternis
maar bitter weinig van, wanneer ik de
kinderen op fiets of brommer naar school
zie rijden.

Bij een door de politie gehouden kon-
trole, werden op een morgen 50 scholieren
'betrapt' op het niet hebben van een
deugdelijke verlichting, variërend tot
helemaal geen verlichting tot een losgetrild
lampje of draadje. De politie heeft aan
deze kinderen van 12, 13 jaar geen 'bon'
uitgereikt, maar volstond met een her-

kontrole op het bureau, waarbij de fiets
moest worden meegebracht, voorzien van
de vereiste verlichting (een drukke tijd
voor de rijwielherstellers in Zandvoort).

Het 'kernprobleem' is, dat de ouders,
die het in alle opzichten zo goed met hun
kinderen voor hebben (in reklamespots op
de tv en in adverenties worden zij er als
het ware met de haren bijgesleept hun
kind toch vooral de juiste voeding — voor-
zien van eiwitten, mineralen etc. — te
verschaffen) blijkbaar met een gerust hart
de kinderen op fietsen laten rijden, die
deze naam soms in geen enkel opzicht meer
verdienen.

Men realiseert zich blijkbaar in het
geheel niet welke gevaren een onverlichte
fiets in schemerdonker oplevert.

In ongevallenstatistieken over het jaar
1972 wordt het aantal verkeersdoden
becijferd op 500 en dat zijn dan kinderen
beneden de leeftijd van 14 jaar!

Denkt u zich dit eens in, 500 kinderen
slachtoffer van verkeersongevallen — om
als vergelijking te dienen, dit is méér dan
het aantal scholieren dat de Wim Gerten-
bach- .en de Dr. Plesmanschool bezoekt!

Het is natuurlijk niet de bedoeling u
met deze cijfers de schrik pp het lijf te
jagen, zodat u zegt :mijn kind niet meer op
de fiets of brommer naar school.

Maar het is wel de bedoeling dat u op
de fiets of brommer van uw kinderen meer
en betere kontrole gaat uitoefenen. Wellicht
dat vaders op de vrije zaterdagen de fiets
of brommer van zoon of dochter eens
aan een grondig onderzoek naar mogelijke

Ja, ik wil mijn omzet op peil houden
en ga regelmatig adverteren in de

ZANDVOORTSE KOERANTI

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
vla ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
dellger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draal nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant.' Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

AD1ATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT
Supersnelle service

If

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
zwart/wit-televisles
radio's
bandrecorders
wasmachines
centrifuges

•fa Voor horeca-bedrijven aanleg
.van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ

HUIZE ELHORST
BLIJFT BEWEREN . . .

Thuis dineren
is toch veel intiemer

Maar laten WIJ dan voor u koken, zodat u thuis
uit bent!

Voor iedere gelegenheid hebben we een suggestie.

Koude buffetten vanaf 12 personen.
Verzorging van recepties, enz.

NIETS IS ONS TE VEEL!!

Belt u ons eens 023—326244 of komt u pi aten
op ZIJLWEG 31. HAARLEM.

Haltestraat 49 — Telefoon 2261

Bij ons zwemmen alle vissen 3 maal

IN HET WATER
IN DE BOTER
IN DE WIJN

Wij wensen u smakelijk eten.
Fa, Duivenvoorden

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 • Telefoon 4161

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

GEZOCHT VOOR EEN GEZIN
(ouders met 3 kinderen)

GEMEUBILEERDE FLAT
VRIJE WONING of VRIJ WOONGEDEELTE

aan zee,

van l JULI-15 AUGUSTUS.
Inl. Zandvoort 2210 of 079—164723.

s t e n c ï l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

Wij moeten vóór 1 MAART a.s. van al ons
BABY en KLEUTERGOED af. Daarom

halve prijzen
KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32. Tel. 02507—6975.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels

Voor uw familie- en handels-
drukwerk reeds 45 jaar
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat 2,
Telefoon 02507—2507

Woning te koop gevraagd in
Zandvoort of omstreken te-
gen redelijke prijs.
Br. no. 1102, Zandv. Krt.

Te koop gevr. 3 a 4 kam.-flat
die als 2e woning mag wor-
den gebruikt. Br. met prijs
onder no. 1101, Zandv. Krt.

Voor
omroepers

bellen 2135

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs f 1300,
voor ƒ 695.-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Te koop teakhouten wand-
meubel (1.60x2.40). Prijs
ƒ 275,—. Tel. 4566.

Perm. te huur in centrum
gemeub. zit-sl.kamer m. c.v.,
kookgelegenh., ijskast, gebr.
van douche. Inl. na 18 uur
tel. 6470.

HEMA Zandvoort
Fa. Keijzer - de Nijs

vraagt een
ADMINISTRATIEVE
MEDEWERKSTER

die als assistente van onze
administratrice de verzor-
ging van een gedeelte van
de administratie op zich kan
nemen. Leeftijd tot 18 jaar.
Aangeboden wordt een pret-
tige en afwisselende werk-
kring en goede arbeidsvoor-
waarden.
Zij die op een vlotte en ac-
curate wijze bovenstaande
functie kan vervullen, wor-
den uitgenodigd te sollicite-
ren bij Fa. Keijzer-de Nijs,
Raadhuisplein 1, Zandvoort
t.a.v. de heer J. L. A. Tolédo
tel. 02507—2820.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Te koop aangeb. strandpa-
viljoen (centrum).
Br. no. 1100, Zandv. Krt.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023-377767.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
Weertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

DOE DONS
GA DONS

Dekbedden
1-persoons 130x200 cm v.a.
ƒ 99.— p. stuk; 2-persoons
200 x 200 cm v.a. 1 159-

p. stuk.
KUIK - TEXTIEL

Grote Krocht 30—32
't INTERIEUR

Stationsplein 13—15
Tel. 6975



MENNO OPENT ZIJN EIGEN ZAAK
TEGEN SPECTACULAIRE PRIJZEN

100% GARANTIE 100% SERVICE
Dual pick-up 12 14/650 van 376,- voor 290,-

Erres Koelkast 140 liter van 415,- voor 300,-

Erres Koelkast met 3 sterren vriesvak van 890,- voor 598,"

Braun scheeraparaten Sixtant S van 110 voor 29,"

Synchron van 130,- voor 85,-

Carmen haarkrulset 17 krullers van 94,95 voor 75,-

22 krullers van 114,95 voor 90,-

Stofzuigers Erres van 290,- voor 215,-

Stereo Radio's Telefunken incl. Boxen Allegretto

van 790,- voor 598,-

Mono radio's van 270,- voor 199,-

Schaub Lorentz 1341 NN K.T.V. van 2368,- voor 1528,-

Imperial K.T.V. 66 cm. 110°

van 3050,- voor 2100,-/met draadloze afstandsbediening

66 cm. 110° van 2865,- voor 1900,-

Toshiba stereo set SN 130 van 798,- voor 499,-

SM 390 van 1598,- voor 1099,-
Radio cassette recorder RT 299 F van 420,- voor 289,-

Telefunken Magnetofoon 443 van 1098,- voor Z50S-

Telefunken K.T.V.

66 cm. 110° van 2568,- voor 1590,-

66 cm. 110° van 2635,- voor 1950,-

66 cm. 110° van 2635,- voor 1895,-

Zwart/wit 61 cm. van 819,- voor 598,-

Blaupunkt K.T.V.

66 cm. 110° Mantana van 2695,- voor 1898,-

66 cm. 110° Mantana van 2595,- voor 1850,-

Zwart/wit 61 cm. 110° van 930 voor,- 598,-

Ferguson K.T.V. 51 cm. van 2150,- voor, 1468,-

Mirage Zwart/wit van 678,- voor 498,-

BIJ AANKOOP VAN EEN TV OF RADIO WORDT
UW ANTENNE GRATIS VAKKUNDIG NAGEZIEN

TECHNISCHE DIENST ZANDVOORT, BOUL. BARNAART 14

v ^^^^d*aLOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

DONKERE DAGEN ? DONKERE ETALAGES ?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraskbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

J. Portegies - Schoenservice
Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN

en originele ZWEEDSE MUILEN.
ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

GEMEENTE ZANDVOORT

Aangifte van leerlingen
voor de

openbare kleuterscholen
Op woensdag 13 februar a.s. te 8.30 uur bestaat
aan de Josina van den Endenschool, de W. H.
Suringarschool en aan de kleuterschool „Hummel-
oord" gelegenheid tot aangifte van leerlingen, die
binnenkort voor het eerst de kleuterschool zullen
bezoeken.

Overlegging van het trouwboekje der ouders is
daarbij nodig. De kleuters dienen echter om tot
genoemde scholen te kunnen worden toegelaten de
leefijd van 4 jaar bereikt te hebben.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon %

Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

• ' > !;familie'"en' haridelsdrukwerk .
.'•"•• -,-• ' - .... . • r ' . ;••' ' ' •"*' " . ' ' . ' " . ' . • '

drukkerij QlllQt'v/h gertenbach
/• achterweg I;;tel. 658i,./andvoort

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

MJW
WYCK
ZAND-voorn

Hilversum, 's-Gravclandscwcg 91

Praktisch in de duinen
•wonen, net de zee om de
hoek en de bossen vlakbij.
Ovcrholland bv bouwt zo'n
unieke combinatie aan de
Jan van Galenstraat in
Zandvoort, direct bij de
Boulevard Barnard.
78 twee- en driekamcrflafs.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen vanaf f 55.500,-.
Vraag inlichtingen bij uw
makelaar of bij de directie-
makelaar:

H. W. Cosfer
Makelaar in onroerende
goederen
Burg. Engelbertsstr. 11,
Zandvoort
Tel. 02507-5531/6114

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 • Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangiftebiljetten
en Assurantiën

TE KOOP (TE HUUR)
in het Boulevardcentrum te

ZANDVOORT
Als onderdeel van een complex van o.a. winkels,
dolfirama, flats, hotel en restaurants:

DAGWINKELS
Burg. Engelbertstraat 2+4, 8 en 10
2+4 koopsom ƒ 110.000, huurs. f 12.000 p.j.
8, 10 koopsom ƒ 60.000, huursom f 6.500 p.j.

BEDRIJFSRUIMTE
Aan het Schuitengat (met uitzicht op zee)
uitst.. geschikt voor show-room, opp. 200 m2.
Koopsom ƒ. 180.000, huursom ƒ20.000 p.j.

GARAGES
Nog enkele te koop (ƒ 8000) of te huur
(ƒ 60 p. m.).

Inlichtingen bij:

De Ridder & Strijbis b.v.
onr. goed dir. J. M. Strijbis mak. o.g.

lid NBM, MCC, Adr. Pauwlaan 29 te Heemstede,
telefoon 023—288550

of het informatiekantoor gelegen aan de
Passage nr. 7 te Zandvoort, tel. 02507—6676.

Uitgebreide documentatie beschikbaar.

BEHANG BIJ:
schildershal C. J. PAAP

Hofdijkstraat 24

10 — 25% korting!!
Tel. 2206

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 213S
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kommissie kreeg vrije hand
duysterghast uit moeilijkheden te helpen

De zandvoortse sociëteit Duysterghast
wil definitief gaan breken met een beleid
waardoor in de vereniging een aantal
moeilijkheden zijn ontstaan op bestuurlijk,
organlsatories en vooral financieel terrein.
Moeilijkheden, die weer tot gevolg hadden
dat de sociëteit de laatste maanden minder
goed funktioneerde.

De leden van Duysterghast, doorgaans
geen opstandige lieden, begonnen te morren
en gaven blijk van hun gevoelens van
onbehagen in een onlangs onder hen ge-
houden schriftelijke opiniepeiling. Daarin gaf
men echter tevens de wens te kennen.dat
Duysterghast moet blijven bestaan. Dan
diende er natuurlijk wel het een en ander
te veranderen. Daaraan viel niet te ont-
komen.

Wat er al zo veranderen moet laten
de leden van Duysterghast graag over aan
een kommissie van vijf wijze mannen, die,
tijdens een afgelopen vrijdag gehouden
vergadering van de sociëteit, vrijwel blanko
volmacht van de leden kreeg alle maat-
regelen te nemen die nodig zijn een goede
gang van zaken te waarborgen. Dit
uiteraard slechts tijdelijk en in afwachtng
van een nieuwe en schone start. Deze kom-
missie, bestaande uit de heren J. Jongsma,
K. Hendriks, R. Dabroek, B. Italiaander
en P. Keiler jr., is al enige tijd druk
doende een onderzoek in te stellen naar
de oorzaken van in het bijzonder de finan-
ciële moeilijkheden. De sociëteit kampt met
een grote schuldenlast, welke o.m. het
gevolg zou zijn van de verhuizing van
Duysterghast van het voormalige hotel
Kiefer aan de zuid boulevard naar Riche.

Voor een nieuwe koers kan worden
bepaald, die de sociëteit en behouden vaart
naar een nieuwe gezichtseinder moet ga-
randeren — mooiere symboliek voor een
vereniging die is gehuisvest in een etablis-
sement aan de kust is eigenlijk niet denk-
baar —moet door de kommissie dan ook
nog bergen werk worden verzet. Zo hebben
de leden de opdracht het financieel beheer
van het afgelopen jaar na te gaan, het
opstellen van een begroting voor dit en het
komende jaar, adviezen uitbrengen over de
nieuwe eksploitatie van de bar en de toe-
komstige struktuur van de sociëteit.
Verder moet de kommissie een paar drin-
gende zaken regelen, zoals een overeen-
komst met de krediteuren die op betaling
wachten.

In feite allemaal zaken voor het door
de leden gekozen bestuur van de sociëteit.
Dit bestuur is er echter niet in geslaagd
om orde op zaken te stellen, deelde de
kommissie vrijdagavond aan de eenenzeven-
tig aanwezige leden mee. Bovendien was
het de kommissie duidelijk geworden dat
het schort aan de onderlinge kommunikatie.

familieberichten

Op 6 februari 1974 overleed te Al-
bufereta (Alicante-Spanje) tot onze
diepe droefheid mijn goede man, onze
zorgzame vader, behuwd- en groot-
vader

KAREL CHRISTIAAN
VAN DEN BROEK

op de leeftijd van bijna 71 jaar.

Zandvoort:
M, J. van den Broek-

Vahrmeijer
Ch. R. van den Broek
E. van den Broek-Nachtweh
K. J. W. van den Broek
M. J. van den Broek-Tp.ckema
Janneke, Pieter, Ernst
en Willem

Londen:
R. E. K. van den Broek

Zandvoort, februari 1974
Sophiaweg 61

De crematie vindt plaats vrijdag 15
februari a.s. in het crematorium te
Velsen om 11.30 uur.

Van zo'n bestuur valt natuurlijk geen slag-
vaardig beleid te verwachen. En dat is
nodig, zeker nu Duysterghast op de rand
van de afgrond balanceert.

Daarom besloot de vergadering dat
het bestuur tot de eerstvolgende bijeen-
komst, die werd vastgesteld op 8 maar a.s.,
aan mocht blijven, met dien verstande dat
het bestuur voor het verrichten van finan-
ciële handelingen vooraf toestemming
moet vragen aan de kommissie.

Maar er werd nog meer voor het
bestuur geregeld. Op 8 maart a.s. moet
het in zijn geheel terugtreden en tot dat
moment geldt een zwijgplicht en mogen
geen mededelingen aan de pers worden
verstrekt. Een nogal verstrekkende en
ingrijpende maatregel die door het bestuur
zonder zelfs met een ooglid te trillen werd
geaksepteerd. Het gaat er tenslotte om de

uit de hand gelopen situatie bij Duyster-
ghast te normaliseren, niet waar? De lucht
te zuiveren. Schoon schip te maken. In
dit licht wordt een spreekyerbod door de
leden van Duysterghast niet als een
dwangmaatregel beschouwd, maar als een
positieve bijdrage aan het voortbestaan van
de sociëteit.

Tijdens de bijeenkomst werd nog
meegedeeld dat de kaskommissie de boek-
houding van de verenining volledig in orde
had bevonden. Wie daar een ogenblik aan
mocht hebben getwijfeld, zeker niet de
leden van Duysterghast die van het bericht
met instemming kennis namen.

Het ziet er naar uit dat Duysterghast
de moeilijkheden van het ogenblik wel zal
overleven. Daar heeft men kennelijk veel
voor over. Dat bleek duidelijk op de
bijeenkomst van vrijdagavond, die eerst
geleid werd door de voorzitter van het
bestuur, de heer W. de Buijzer, en daarna
door de heer J. Keiler, voorzitter van de
kommissie, die van de vergadering het
mandaat kreeg het bestuur te besturen.

En dan te bedenken dat de meeste
leden van Duysterghast een broertje dood
hebben aan een machtigingswet. Maar ja,
in tijden van nood ...

storm speelde de hoofdrol
in de wedstrijd tussen zvm.-schagen

Tam, lauw en ongeïnspireerd, dat zijn
de uitdrukkingen waarmee men de wed-
strijd van afgelopen zondag tussen Zand-
voortmeeuwen en Schagen het best zou
kunnen karakteriseren. Alleen de storm-
achtige wind zorgde voor de nodige verras-
singen door de bal onverwacht langs de
spelers'te blazen of van richting te doen
veranderen.

Het resultaat van het slappe duel
kwam niet boven de nullijn uit. De elftallen
— allebel op onderste plaatsen In de kom-
petitie — konden niet tot scoren komen.

Na de aftrap nam Schagen — spelend
met de -wind in de rug — direkt het
initiatief en dwong Zandvoortmeeuwen al
de krachten de konsentreren op de ver-
dediging. Deze kon zich tegenover de on-
ophoudelijke aanvallen van de gasten ten-
slotte alleen nog staande houden door de
tegenstander de ene hoekschop na de
andere toe te staan. Van die hoekschoppen
wist Schagen echter onvoldoende te profi-
teren door de trage afwerking en de slecht
gerichte schoten. Na ongeveer een kwartier
spelen produceerde Zandvoortmeeuwen de
eerste aanval op het doel van de tegen-
stander, waarbij de diep in de verdediging
doordringende Hezemans de spits afbeet.
De kans om te scoren lag onder het bereik
van de voet van deze speler, maar hij liet
de gelegenheid voorbij gaan. De kustbe-
woners kregen langzamerhand meer vat op
het spel. De aanvallen waren evenwel zo
fantasieloos van opzet dat zij nauwelijks
verder kwamen dan het middenveld en geen
moment een serieuze bedreiging vormden
voor de defensie van de gasten.

De hoop onder de aanhang van Zand-
voortmeeuwen dat het elftal in de tweede
helft Schagen zou gaan overvleugelen werd
spoedig de bodem ingeslagen. De ploeg
miste eenvoudig het vuur om van de aanval-
len meer te maken dan een saaie vertoning
zonder kraak of smaak. Ook de wissel-
spelers Vlieger en Poerwo, die resp. Koster
en Swart aflosten, konden in dit grauwe
spelpatroon geen kleur brengen. Schagen
toonde in aanval en verdediging wat meer
enthousiasme en dat was voldoende Zand-
voortmeeuwen niet verder te laten komen ,--
dan nodig was. De thuisklup deed er weinig
moeite voor om keeper Haan tot grote
inspanning te bewegen. De .enkele keer dat
een bal in zijn richting werd geschoten kon
hij de zaak op zijn gemak bekijken en
regelen. Dit spelbeeld bleef tot aan het
slotsignaal van de arbiter vrijwel onge-
wijzigd. Voor de enige boeiende momenten

familie en handelsdrukwerk

zorgde de wind, die de bal de meest
vreemde kapriolen liet maken. Maar dat
was voor de toeschouwers — ongeveer
tweehonderd — een schrale troost. Zij zien
liever voetballen.

De stand in de kompetitie na de
wedstrijden van eergisteren, luidt als volgt:
HRC 15 9 6 O 24 27—11
RCH „. 15 9 5 1 23 26—10
VIOS 15 9 3 3 21 25—13
DWV 15 7 5 3 19 21—13
Vitesse'22 14 7 3 4 17 26—17
DEM 15 5 7 3 17 16—13
Alkm. Boys .... 15 5 5 5 15 17—17
Kennemers .... 14 4 6 4 14 13—11
ZVV 15 5 4 6 14 11—15
Velsen 15 3 6 6 12 9—12
Sormvogels .... 15 2 7 6 1 1 11—20
Beverwijk 15 4 O 11 8 9—26
Zandvoortm. l-. 15 1 5 9 7 12—24
Schagen 15 1 4 10 6 2—23

nieuws kort
en klein

Na een langdurig ziekbed is zaterdag-
morgen in een ziekenhuis te Amsterdam
op 77-jarige leeftijd de heer Ernst Keur
overleden. De heer Keur genoot grote be-
kendheid in kringen van de zandvoortse
horeca- en middenstandsbedrijven. Ook in
het verenigingsleven van de badplaats heeft
hij een rol gespeeld, zowel op bestuurlijk
als kreatief terrein. Hij was ruim een kwart
eeuw lid van de folklorevereniging 'De
Wurf', waarvan vele jaren als voorzitter.
Verder maakte hij zich verdienstelijk als
dekorbouwer voor de toneeluitvoeringen van
deze vereniging. Enkele jaren geleden werd
de heer Keur tot ere-voorzitter van 'De
Wurf' benoemd. Tijdens de zaterdagavond
gehouden toneelopvoering van de folklore-
vereniging werd hij met een minuut stilte
herdacht. De krematie van de overledene
vindt morgenmiddag plaats in Westerveld.

Op vrijdag 15 februari a.s. houdt de
Zandvoortse Reddingsbrigade een film- en
dansavond in hotel Keur aan de Zeestraat.
Voor deze ontspanningsavond zijn ook de
leden van de watersportvereniging 'Zand-
voort' uitgenodigd. In verband met de
bijeenkomst in Keur is de zweminstruktie
in het bad van Bouwer Palace in zijn geheel
naar de volgende week verschoven.

Volgens nog onbevestigde berichten
zou het rijk op advies van de provinciale
direktie voor de bouwnijverheid in Npord-
Holland, hebben besloten geen subsidie-
bijdragen meer te verlenen voor de bouw
van woningwetwoningen in Zandvoort
nieuw-noord. Dit in verband met de geluids-
overlast van het nabijgelegen circuit.

Hedenavond — aanvang 8 uur —
beleggen de drie in Zandvoort samenwer-
kende progressieve partijen psp, ppr en
d'66 een openbare bijeenkomst in het
dagverblijf van de sleep in aan de Van
Lennepweg. Tijdens deze bijeenkomst zullen
de door de werkgroepen ingediende rap-
porten over p.a. huisvesting, bestuur en
demokratisering in Zandvoort worden
behandeld.

Het in hotel Keur gehouden biljart-
toernooi om de 'Keur trophy', dat dit jaar
voor de tweede keer plaats vond onder
auspiciën van de plaatselijke biljartklup
'Ons Genoegen', is gewonnen door de heer
B. Leyenhorst. Hij maakte de 'Tien over
rood tegen de klok' rond in 1.39 min.
De tweede en derde prijs gingen naar
de heren Kerkhoven en P. Bouwman. Hun
tijden waren resp. t.40 min. en 1.46 min.
De speciale 'Coupe des dames' was voor
mevr. Wolff-Puter.

De opbrengst van het toernooN waar-
aan door ruim negentig personen werd
deelgenomen, was bestemd voor het bouw-
fonds Kapklus, dat het nieuwe kluphuis voor
de ZVM-jeugd op de sportvelden aan de
Van Lennepweg financiert.

Namens Kapklus reikte de heer
P. Kattouw de prijzen aan de winnaars uit
en dankte de organisatoren van het toernooi
voor het beschikbaar stellen van de
opbrengst aan het bouwfonds.

Na de 19e kompetitiewedstrijd van de
Zandvoortse Bridgeclub is er in de kop-
groep een kleine verandering ontstaan.
Op de derde plaats staat thans het koppel
Kiewiet-Klomp met 996.97% door het
verdringen van het koppel Jongbloed-Notter-
man. De eerste plaats blijft voor het koppel
De By-Vulsma met 1060.02% en de
tweede bij mevr. Brossois-Roefsema met
1005.34%.

De datum van de jaarlijkse door de
heer KI. Koper uit Zandvoort georganiseerde
strandloop is vastgesteld op 31 maart a.s.
Er staan drie afstanden op het programma
van het evenement: vier, acht en vijftien
kilometer. De start vindt evenals vorig
jaar plaats aan het begin van de Kerk-
straat.

Gelijk met de heer A. Loos heeft
mevr. D. Bos wegens het bereiken van de
door het Rode Kruis gestelde leeftijdsgrens,
afscheid genomen van de plaatselijke
afdeling van deze organisatie. Mevr. Bos,
die vele jaren aktief was bij de Rode Kruis-
kolonne en o.a. assiteerde bij dagtochten
voor bejaarden en de hulpverlening op het
circuit, ontving bij haar vertrek de bronzen
medaille van het Rode Kruis.

eancluüorrSE

achterwegJ, tel..6581, zandvoort

tips voor veiliger
verkeer

De informatiedienst van de zandvoortse
verkeerspolitie rond de serie artikelen over
de verlichting van motorvoertuigen af
met enige wenken over het gebruik van
dlmlicht. Daarover bestaat nogal wat mis-
verstand, aldus de mensen van de afdeling
verkeer.

In onze drukke randstad Holland, is
het gebruik van ongedimd licht haast niet
meer mogelijk. Men is namelijk verplicht zijn
grote licht te dimmen bij alle tegemoet-
komend verkeer. Hieronder wordt p.m. ver-
staan: alle bestuurders van voertuigen
(ook fietsers), marskolonnes etc. Ook
wanneer men evenwijdig aan een spoorbaan
rijdt moet men voor een tegemoetkomende
trein de verblindende verlichting dimmen.
Hetzelfde geldt wanneer men langs een
kanaal rijdt. In dat geval moet de automo-
bilist dimmen voor een tegemoetkomende
boot. Men mag geen 'groot' licht voeren
buiten de bebouwde kom als de weg van
een goede straatverlichting is voorzien
(b.v. de autoweg Haarlem—Amsterdam).
Tegelijk met de grote lichten (dus zowel
verblindend licht al dimlicht) mogen
tegelijk de stadslichten branden.

Als het voertuig stil staat is het ge-
bruik van dimlicht of groot licht verboden.
Dit laatste is van bijzonder groot belang
bij het wachten voor geopende bruggen of
gesloten spoorwegovergangen. (Wat denkt
u in dit geval van de spoorwegovergang aan
de Sophiaweg, waar het wachten nog al
eens 'enige tijd' pleegt te duren). Bij par-

keren geldt het vorenstaande eveneens en
deze maatregel is echt niet genomen om
de akku te sparen.

Aan het slot van deze serie over de
verlichting nog het volgende: Gelukkig
begint men steeds meer in te zien dat het
gebruik van verlichting een nuttig effekt
heeft op het 'gezien worden'. Dank zij dit
feit ziet men bij vroeg invallende schemer
of bij een plotselinge regenbui overdag,
steeds meer automobilisten hun verlichting
ontsteken en dit komt de verkeersveiligheid
zeker ten goede. Ten onrechte werden er
— vooral op de autosnelwegen — door
bepaalde autobestuurders nog al vaak met
de koplichten geknipperd ten teken van:
'Wilt u maar even vlug plaats maken want
ik kom er aan'. Het zal daarbij ook wel
opgevallen zijn dat het hier veelal bepaalde
merken betrof, waar de 'Lelijke Eend' persé
niet bij hoorde. Gelukkig zal dit bij het
invoeren van een algemene maksimumsnel-
heid van 100 km per uur, wel tot het ver-
leden gaan behoren en dat dit een
opvallend rustiger verkeersbeeld zal
opleveren — met ongetwijfeld minder ver-
keersslachtoffers — is ongetwijfeld het
grote winstpunt van deze maatregel.

Z.S.V. 'Zandvoortmeemven'
Uitslagen zondag 10 februari:

Zandvoortm.—Schagen O—O
DEM 2—Zandvoortm. 2 2—O
Zandvoortm. 3-EDO 2 2—7
DSOV 3—Zandvoortm. 4 O—2
HBC 4—Zandvoortm. 5 7—O
Zandvoortm. 6—DEM 7 1—5
Zandvoortm. 7—VSV 7 af g.
Zandvoortm. 8—Schoten 8 4—1
ADO'20 16—Zandvoortm. 10 af g.

A-junioren:
KIC 1—Zandvoortm. 1 afg.
Zandvoortm. 2—Halfweg 2 2—2

Dames:
WD 1—Zandvoortm. 1 afg.

Alle voor zaterdag 9 februari j.l. vastge-
stelde wedstrijden gingen wegens terrein-
afkeuring niet door.

Programma zondag 17 februari:
VIOS (W)-Zandvoortm. 14.30 u.
HRC 2—Zandvoortm. 2 14.30 u.
Zandvoortm. 3—Ripperda 2 12.30 u.

35 Zandvoortm. 5—St.vogels 6 9.45 u.
70 ADO'20 7—Zandvoortm. 6 12 u.
77 Schoten 7—Zandvoortm. 7 9.45 u.

125 St.vogels 8—Zandvoortm. 8 9.30 u.
133 Zandvoortm. 9—Kennemers 9 12 u.
188 Zandvoortm. 10—B'daal 10 12 u.

A-junoren (v. d. Aart beker):
Zandvoortm. 1—DSK 1 12 u.

A-junioren (kompetitie):
216 EDO 3—Zandvoortm. 2 14.30 u.
Dames:
238 Zandvoortm. 1—Ripperda 2 9.45 u.

Programma zaterdag 16 februari:
3 Zandvoortm.—Bennebroek 15.45 u.

18 SAC 3—Zandvoortm. 2 15.15 u.
23 Energie 2—Zandvoortm. 3 15 u.
32 KIC 5—Zandvoortm. 4 15.45 u.
53 Zandvoortm. 5-VEW 6 15.45 u.

A-junioren:
67 De Brug 1—Zandvoortm. 1 15.45 u.

B-junioren:
78 DEM 1—Zandvoortm. 1 14 u.

103 Zandvoortm. 2-TYBB 2 14 u.
135 Zandvoortm. 3-HFC 3 14 u.
141 HFC 4—Zandvoortm. 4 14 u.
C-junioren:
158 Zandvoortm. 1—St.vogels 1 14 u.
192 Zandvoortm. 2-Bl'daal 2 14 u.
197 Zandvoortm. 3-HBC 3 12.30 u.

ZANDVOORT TELDE OP

l JANUARI J.L.,..
16.393 inwoners waarvan 7800 mannen en 8593 vrouwen. Vorig jaar steeg
het inwonertal met 135 personen. De toename van het aantal vrouwen

bedroeg 89 en van de mannen 46. Zij, willen zich natuurlijk zo snel
mogelijk Inburgeren. Dat kan door het nemen van een abonnement op de

Zandvoortse Koerant. Verschijnt 2x per week en brengt tegen een minimaal
tarief een makslmum aan nieuws en'wetenswaardigheden wver Zandvoort.

DE HANDLEIDING
STAAT HIERNAAST

B
O

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: ?.. •?.-. ?.. >.. ?•• :••• :••• .-••• T-- ~••• • ••••
Straat: -... :. ... -..; ;... >.. ;... •--. -... r... ••••

Plaats: >.. :... r... ?..- 5.1 £..- 5.. ?..- -r.; ?•• -••• :••• :•••

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ8,— / Jaar ƒ 15,—. l
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.
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AMSTERDAM. Mercatorplein49/Janv.Ga1enstraat79-85/Bilderdijkkade41-53/2eNassaustraat26-30/Lijnbaansgracht 31-32

Tussen meer 13 (winkelcentrum Osdorp) / Delflandplein 188-194/ Burg. de Vlugtlaan 133/Joh.'Huizingalaan 180-188
ZANDVOORT Kerkstraat19/ZWANENBURG.Dennenlaan19a/HOOFDDORP: Kruisweg 640/Graltermeerstraal 28 (MOBYDICKMULTIMAR KT)

Wie helpt
mijn vrouw met haar

huishoudelijk werk
Eventueel alleen 's ochtends.

J. SANPLONIUS,
Haarlemmerstraat 66. Telefoon 5809.

DIRK VAN OEN BROEK
SUPERMARKTEN B.V.

i
roept sollicitanten op voor de functie van

assistent-
bedrijfsleider

voor haar filiaal in Zandvoort.
Zij die voor deze functie in aanmerking willen
komen dienen aan de volgende voorwaarden te
voldoen:
leeftijd ca. 25 jaar - ruime ervaring in de super-
marktbranche • bekendheid met leidinggeven • be-
schikking over goede contactuele eigenschappen.

WIJ BIEDEN:

een interessante baan met verantwoordelijkheid.
Bij afwezigheid van de bedrijfsleider is zijn as-
sitstent verantwoordelijk • een plezierige werksfeer
met plaats voor eigen inzichten en initiatieven -
goede promotiekansen - goede arbeidsvoorwaarden.

Zij die belangstelling hebben voor deze functie
kunnen schrijven aan:

DIRK VAN DEN BROEK SUPERMARKTEN B.V.

Postbus 9619

Amsterdam, t.a.v. de heer P. J. K. Hijstek

Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties
wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Gevr, werkster 1 dag in de
week. Mevr. v. d. Broek,
Fr. Zwaanstr. 10. Tel. 3180.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur.
vrijdags tot 21 uur.

Te huur gevraagd etage of
flat voor 2 jongelui. Telef.
2420 na 6 uur.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT

KUNSTGEBIT-REPARATIES
Telefoon 43 65

Binnen één uur klaar

Te koop teakhouten wand-
meubel (1.60x2.40). Prijs
ƒ 275,—. Tel. 4556.

Gevr. aan de zuidkant va-
kantiewoning met mod. com-
fort voor 5 pers. voor de
maand juli a.s. Opg. telef.
020—154285.

Te huur gevr. bedrijfsruimte.
Tel. 5485.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen) '

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretaris

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein •

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

officiële berichten
Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de raad dier gemeente bij besluit van
29 januari 1974 op grond van artikel 21 van
vorengenoemde wet heeft verklaard, dat
voor:
1. de natuurgebieden
2. de Mariaschool met bijbehorend terrein

en de percelen Koninginneweg
bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met tekeningen
waarop met een rode omlijning de genoem-
de gebieden zijn aangegeven voor een ieder
ter inzage ter gemeentesecretarie, afd. al-
gemene zaken, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.

Zandvoort, 1 februari 1974
De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn
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wham
Een zin van vijfendertig woorden, al

wordt deze onderbroken door komma's,
puntkomma's of dubbele punt, doet de
meeste lezers amechtlg naar adem happen
en zij geven er de brui aan het stuk nog
verder te konsumeren. Bovenstaande zin
telt op de kop af zesendertig woorden en
dit stukje zal nu waarschijnlijk verder
ongelezen terzijde worden gelegd. Als men
tenminste wil aannemen, dat de lezer
zonder akademiese opleiding niet in staat
is zo'n lange zin te verwerken.

Deze opvating, die wij op een onlangs
gehouden politieke bijeenkomst hoorden
verkondigen, wint de laatste tijd steeds
meer terrein. Soms wil een zin van
vijftien woorden het nog doen in een politl-
tleke boodschap, maar beter Is een harde
en knallende tekst. Je moet de kiezer met
korte slogans wakker houden tot hij zich
naar het stemhokje begeeft en daar kiest
voor de partij die dat heeft klaargespeeld.

Maar wanneer dit ook geen effekt
meer heeft zal men moeten omzien naar
andere mogelijkheden de politieke bood-
schap over te brengen met een minimum
aan klinkers en mede-klinkers. Een van die
mogelijkheden is waarschijnlijk het beeld-
verhaal dat men dagelijks in de dagbladen
kan aantreffen. Een reeks van plaatjes met
een minimum aan tekst. Dat zou zich wel
eens als volgt kunnen voltrekken.

WHAM: deze veel voorkomende uit-
drukking in het beeldverhaal betekent knal
en in dit verhaal het geluld van het dicht-
slaan van een deur. Een man staat In een
huiskamer en roept: 'Truus, ben je daar?'
Truus, zo informeert het volgende beeldje, is
er niet. Althans zij geeft geen antwoord. Het
plaatje is dan ook leeg. Hoe minder woorden
er worden vuilgemaakt hoe beter en liefst
helemaal afzien van de taal als achterhaald
kommunlkatlemiddel.

Maar toch is de tekenaar gedwongen
de boodschap over te brengen. Op de derde
Illustratie komt hij er mee voor de dag.
'Truus, ik heb een verrassing voor je. Je
mag drie keer raden'.

Truus komt het vertrek binnen en slaat
de deur dicht. WHAM. Zij raadt achtereen-
volgens stereo-installatie, koekoeksklok
en kleuren tv. 'MIS', riep de man op de
vierde afbeelding, 'maar het heeft wel een
kleurtje'. En dan staat op de vijfde plaat
de kleur van de politieke partij die wordt
bedoeld.

Op het laatste prentje roept Truus:
'GEWELDIG Jan, die partij kiezen we
straks bij de verkiezingen'.

Je moet het kort, bondig en vooral
simpel houden. Alsof je met een kleuter
praat. Er zijn mensen die werkelijk menen
dat zij daarmee hun denkbeelden over
politiek en maatschappij klaar en helder
op de kiezer overbrengen. WHAM.

H.W. L.W. H.W. L.W.
15febr. 09.35 04.52 22.14 17.31
16febr. 11.00 06.11 —.- 19.06
17febr. 11.51 07.33 12.30 20.20
18febr. 01.14 09.01 13.40 21.33

PROGRAMMA KARNAVAL
NIEUW-NOORD

De karnavalsvereniging 'Oost-West,
Noord-Best' heeft de organisatie van het
festijn — met prins Olie Noord en zijn
raad van elf als middelpunt — nu geheel
rond. Dit mede dank zij een groot aantal
bedrijven en partikulieren die zich bereid
verklaarden het karnaval in nieuw-noord
financieel te steunen.

Na de eerste suksesvolle voorronden
start het karnaval in nieuw-noord vannacht
om 24.00 uur in bar bodega Noord en zal
zaterdagnacht om dezelfde tijd en pp
dezelfde plaats worden voortgezet. Maan-
dag en dinsdag 18 en 19 februari zetelen
prins Olie Noord en de raad van elf opnieuw
in de bodega, nu om de onderscheidingen
uit te reiken aan verdienstelijke ingezetenen
van de gemeente.

Woensdagmiddag 20 februari vindt in
de overdekte en verwarmde piste van het
winkelcentrum 'Noord' een gekostumeerd
kinderkarnaval plaats. Het voor de jeugd
samengestelde feestprogramma — vol met
verrassingen en konsumpties — begint om
circa 15.00 uur en zal om ongeveer 17.30
uur eindigen. In de avonduren zetten de
volwassen karnavallers het festijn voort in
eerder genoemde bodega.

Op donderdag 21 februari wordt het
gebeuren voortgezet met de onvangst van
jeugdprins Pieter de Ie en Vader Abraham
in de piste. Aanvang 20.30 uur. Vrijdag 22,
zaterdag 23 en zondag 24 februari wor-
den in nieuw-noord in de avonduren ge-
kostumeerde karnvalsfestiviteiten georgani-
seerd. Op de slotavond reikt prins Olie
Noord de prijzen uit aan de dragers en
draagsers van de fraaise karnavalskleding.
Dat moment breekt aan om 24.00 uur.

En tenslotte willen de organisatoren
van het karnaval graag kwijt wie de
sponsors zijn:

Fa. Jungheinrich vorkheftrucks Alphen,
Drukkerij fa. Oudt, Fa. Preenen, Bluys Brom-
snor bloemenmagazijn, CBV Coating,
Lavertu, Bakker Paap, Fa. Jan Molenaar,
Fa. Termes, Zomerlust (met eigen karna-
valsfeest), Teha stencil Heemstede, Haar-
lems Dagblad, VVV Zandvoort, Drukkerij
van Petegem, Bar Bodega Noord (Vorsten-
dom), Utzendbur. Typsoos, Drommel Foto
Litho, Drog. Blauwboer, Snackbar Noord
van Kouteren, Amstelbrouwerij, Jupiter,
Mobil van Oostrom, Bouwens Spar Noord,
Rein Drommel met ijs en snacks, Corodex
B.V., Colpitt B.V. en vale partikulieren.

vpor
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, .BROMMERS
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lief genootschap
Het was vorige week weer een sfeer-

volle avond bij het genootschap 'Oud Zand-
voort' vol nostalgie over het verleden van
ons dierbaar dorp in de vorm van de fraaie
foto's van de heer L. van der Mije van
historiese pandjes, de nog niet geheel
voltooide film van de heer L. van der Leden
over oud-zandvoortse gebruiken en een
verrukkelijke kauserie van twee lieftallige
dames over de eertijds met de hand ver-
vaardigde kledingstukken door de vrouwen
van vissers en aardappeltelers.

En verder waren er nog de door de
voorzitter van het genootschap, ir. C. J.
Wagenaar, vertoonde dia's over het herstel
van oude huisjes en straatjes in de staal-
stad Velsen. Het was net of hij zeggen
wilde: 'dat doen ze daar toch maar en laten
we hier de hele zaak in elkaar donderen'.
Hij zei het alleen niet. En dat is toch iets
dat men op zo'n bijeenkomst zou mogen
verwachten. Want terwijl de leden van het
genootschap aandachtig luisteren naar de
oproep van de voorzitter een bomschuit in
elkaar te knutselen en kijken naar het
optreden van de dansgroep 'De Wurf', ver-
dwijnt in de noordbuurt het ene oude
vlsserspandlje na het andere onder de
slopershamer.

Zou het genootschap, dat zich bij wijze
van spreken het vuur uit de sloffen loopt
een oude tabaksdoos met inskriptie te be-
machtigen voor de In te richten oudheids-
kamer, het soms niet de moeite waard
vinden in beweging te komen om hetgeen

er nog overeind staat in de noordbuurt van
de ondergang te redden? Maar dat kan
men zich nauwelijks voorstellen van mensen,
die met omfloerste blik de foto's van de
oude huisjes aanschouwen.

Wat zou dan de oorzaak kunnen zijn
dat de ruim tweehonderd leden van het
schap niet als één man opstaan en in aktie
komen?

Vreest men soms een konfrontatie met
de overheid, die zo welwillend meewerkt
aan het stichten van een oudheidskamer, of
gelooft men dat de oude dorpskern En de
een of andere vorm zal herrijzen? Bijvoor-
beeld op de manier waarop de voorzitter
van het genootschap momenteel bezig in een
huis In de noordbuurt neer te zetten.

Niemand behoeft er aan te twijfelen
dat het genootschap zich zal ontfermen
over een schoorsteenmantel, een vloed-
plankje en een oude bedstee, wanneer die
tussen het puin van de oude huisjes tevoor-
schijn komen. Maar het zou natuurlijk
beter en van meer belang zijn wanneer het
schap probeerde het huisje dat rond de
bedstee gebouwd is voor het geweld van de
moker te behoeden.

Misschien worden de door het genoot-
schap 'Oud Zandvoort' belegde avonden
er minder lief en vriendelijk door. Bij het
voeren van akties worden harde noten
gekraakt en wil er wel eens een woord
vallen waardoor de autoriteiten zich ge-
kwetst voelen. Maar het schap moet daar
toch over heen kunnen komen. Er staat
tenslotte meer op het spel dan een oude
stoof of een schortje met kant.

progressieve drie bespraken programma
voor a.s. gemeenteraadsverkiezingen

Tijdens een afgelopen dinsdag gehou-
den vergadering der drie progressieve
partijen — ppr, psp en d'66 — In de
sleep In, werd ruim drie uur uitvoerig ge-
sproken over het konsept-programma voor
de komende gemeeteraadsverkiezingen. Ook
kwam aan de orde een binnengekomen
stuk van de aktlegroep behoud van de
noordbuurt.

Het konsept-programma, zoals dat
tijdens de meeting ter tafel lag, bevat
behalve de standpunten van de psp-ppr-d'66
werkgroep ten aanzien van enkele spe-
cifieke gemeenezaken ook een inleiding
waarin de mentaliteit van de groep in woor-
den is omgezet. In deze mentaliteits-
omschrijving staat, dat de mensen van d'66,
ppr en psp onvrede hebben met de
struktuur van de huidige samenleving,
waarin niet iedereen de gelegenheid heeft
zich te kunnen ontplooien. Vandaar dat zij
streven naar een alternatief maatschappij-
beeld, waarin relaties tot stand worden
gebracht tussen de burgerij en het gemeen-
tebestuur die tot konkrete resultaten kunnen
leiden. 'Resultaten die gebaseerd zijn op
een demokratie die meer is en moet zijn
dan de letter van de wetsartikelen'. De
werkgroep staat een demokratie voor ogen
die van onderen komt en niet een die van
boven door de overheid pasklaar wordt
afgeleverd. Dat zal alleen dan verwezenlijkt
kunnen worden indien de bewoners die
vernieuwing willen en bereid zijn zelf ver-
anderingen aan te brengen in de bestaande
situatie. Hiertoe willen de progressieven
de aanzet geven: zij willen de prikkel zijn
om de zandvoortse ingezetenen in beweging
te zetten. Dat willen de drie samen-
werkende partijen door middel van het
ondersteunen van akties en dat willen zij
door in de raad deze akties ?an de orde te
stellen. Het raadswerk zien zij als een
verlengstuk van hetgeen de mensen in
Zandvoort zelf inbrengen.

Tijdens een diskussie die losbarste
na het voorlezen van dit mentaliteitsstuk
bleek, dat alle aanwezigen zich met de
strekking volledig konden verenigen. Minder
gelukkig was men echter met de precieze
inhoud ervan. De meerderheid vond het
vaag en onduidelijk en daarom wilde men,
met behoud van de oorspronkelijke geest
van het stuk. het geheel kort en zakelijk
herschrijven. Hiervoor werd een groep van
vier mensen aangewezen, die hun nieuwe
stuk op de volgende vergadering zullen
indienen.

Daarop volgde de bespreking van de
verslagen der diverse werkgroepen, die
tezamen het zes pagina's tellende konsept-
programma vormde. Reeds in een vorige
vergadering had men besloten dat het pro-
gramma beperkt zou worden tot een
absoluut minimum. Men vond het ontwerp
dan ook veel te lang en er werd besloten'
om het voor de volgende vergadering door
een speciale redaktiekommissie te laten
verkorten. Bovendien zal ook het karakter
van het konsept enigszins gewijzigd worden.
Vooral op de hoofdstukken financiën,
bestuur en funkioneren fraktie had men

MET UW LAKENS EN SLOPEN

naar de
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nieuws kort
en klein

De Dr. Albert Plesmanschool bestaat
deze maand 20 jaar. Het eerste onderdeel
van het jubileumprogramma, waarmee het
vierde lustrum wordt gevierd, is al achter
de rug. Begin deze maand kregen de leer-
lingen van de school in gebouw 'De Krocht'
een feestmiddag aangeboden. Morgen,
zaterdag 16 februari, vindt in het school-
gebouw een instuif plaats waar iedereen
welkom is. Bezoekers kunnen deelnemen
aan tafelvoetbal, sjoelbak, doelschieten en
pijltjesrad. Men kan een kijkje nemen in de
vrolijke keuken en er worden poppenkast-
voorstellingen gegeven en tekenfilms ge-
draaid. De instuiftijden van zijn van
14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot
22.00 uur. Het minimum-entree bedraagt
/ 0.25.

Vrijdag 1 maart a.s. verzorgen de
leerlingen van de 5e en 6e klas een fees-
telijke ontvangst voor ouders en oud-leerlin-
gen van de Plesmanschool. Deze bijeen-
komst begint om 20.00 uur.

Op maandag 18 februari a.s. wordt in
de Oranje Nassau school aan de Gerke-
straat een openbare les gegeven voor
ouders van wie de kinderen dit jaar voor
het eerst naar een basisschool gaan. De
speelleerklas kan worden beschouwd als
een schakel tussen kleuterschool en basis-
onderwijs.

nogal wat aanmerkingen. Ten aanzien van
de financiën wilde men enkele dingen toe-
gevoegd zien. Het streven naar de invoering
van gemeentelijke belastingen die
progressief moeten zijn. In de paragraaf
over het bestuur werd gesteld dat de
presentiegelden voor de raadsleden gedu-
rende kommissie- en raadsvergaderingen
omhoog zou moeten. Men vond dit geen
haalbare zaak. 'Dat is iets dat het kabinet
regelt en niet het gemeentebestuur'. Wel
wilde men de faciliteiten voor raadsleden
vergroten, zodat deze de gelegenheid
krijgen om beter te kunnen funktioneren.
Zo dacht men aan het werken met een
schaduwfraktie.

Een geheel nieuw idee was de instel-
ling van een informatiecentrum, waaraan
alle partijen een bijdrage zouden leveren.
In dit instituut zouden alle beschikbare
dokumenten aangaande de zandvoortse
problematiek verzameld en bestudeerd moe-
ten worden. 'Het gebeurt tegenwoordig
veel te vaak dat een raadslid een belangrijk
stuk in handen krijgt dat al veel eerder
beschikbaar was'. Ook zouden raadsleden
en wethouders hier spreekuren kunnen
houden ter verbetering van het kontakt
tussen burgerij en gemeentebetuur. In het
hoofdstuk over het funktioneren van de

fraktie staat, dat de ppr-psp-d'66 werkgroep
voorstander is van een programkollege.
Een aantal mensen was het hier niet mee
eens. Zij wilden slechts dat kollege steunen,
waarin men de eigen mentaliteit kon terug-
vinden. Hiervan uitgaande wensten zij dan
ook geen gesprekken te voeren met andere
partijen om tot een eventuele samenwerking
te komen. 'Dat is slechts een formaliteit.
We weten toch van te voren dat we niet
samen met de overige zandvoortse par-
tijen in een kollege zitting kunnen nemen'.
De meerderheid echter wenste wél met
andere partijen te gaan overleggen, zodat
werd besloten de partijen uit te nodigen om
tijdens een openbare bijeenkomst de
eventuele vorming van een programkollege
te bepraten.

Op de vergadering waren enkele leden
aanwezig van het aktiekomité tot behoud
van de noordbuurt. Zij nodigden de pro-
gressieve kombinatie uit deel te nemen aan
de te voeren akties tot behoud van de
oude dorpskern. De dtmokraten, pacifisten
en radikalen ondersteunden het initiatief
van de aktiegroep door hun adhesie te
betuigen. Tevens schreven een aantal partij-
leden zich in als deelnemers van de aktie-
groep.

Aan het eind van de avond werd
besloten de volgende vergadering over on-
geveer vier weken bijeen te roepen. De
koôrdinatiekommissie zal de datum en de
plaats nog nader bepalen. Op de agenda
van deze vergadering staan: behandeling
ingekomen stukken, verslag programma-
kommissie, samenstelling werkgroep publi-
citeit en vaststelling groslijst voor de raads-
verkiezingen.

studenten van hotelschool
verzorgden rekreatiedag in nw. unicum

Verleden jaar kreeg Jan Kam, student
aan de Hogere Hotelschool te 's-Graven-
hage, plotseling het idee dat er in het
kader van de opleiding maar eens Iets
moest gebeuren. Deze richt zich namelijk
niet, zoals de naam van de school doet
vermoeden, uitsluitend op koken en bedienen
maar tevens op dienstverlening aan zieken-
en verpleegtehulzen en zo werd door
hem een plan ontworpen om de bewoners
van Nieuw Unicum een rekreatiedag aan te
bieden. •

deeld bij de keukenploeg, bij het bedienen,
de afvyas of de verpleging. Het personeel
van Nieuw Unicum was die dag namelijk
ook gast en kon zich op zijn beurt nu eens
laten verwennen. Aan de kulinaire kant van
het feest was namelijk, hoe kan het ook
anders, ekstra aandacht besteed.

De fancy-fair die over de verschillende
vleugels was verdeeld trok veel belangstel-
ling. Er waren theestand, een tekenstand,
een stand vrije ekspressie, men kon koek-
happen, ballen gooien, en wanneer men
een paar vragen qoed beantwoordde werd
die prestatie beloond met een glas wijn en
stokbrood met kaas. Vooral de spelenstand
was aantrekkelijk, niet alleen vanwege de
zeer oude dam- en dominostenen, maar
ook omdat men daar pal bij een ekspositie
had ingericht met de schoolplaten van
Jetzes, leesboekjes van Jan Ligthart en
H. Scheepstra en het leesplankje, met daar-
tussen 'De Zandmannetjes' van Alfred Listal,
weliswaar vergeeld, maar gaaf, en bovenal
hartverwarmend!

's Avonds besloot het 'Cu-Co' Kabaret
met een uitstekend optreden deze rekeatie-
dag. In de Brink herinneren de kleurige
slingers, die tot na het karnaval blijven
hangen, nog steeds aan het feest. Maar
ook daarna zal nog vaak over deze
13e februari worden gesproken. Carla van
Neck kan gerust zijn: het werd een dag
om nooit te vergeten! Kr. M.

burgerlijke stand

Dt plan moest natuurlijk uitgediept
worden en daaraan heeft tweedejaars stu-
dente Carla van Neck met vier medestuden-
ten twee maanden lang prakties dag en
nacht gewerkt. Talloze besprekingen zijn
lussen het bestuur en de direktie van de
Hogere Hotelschool, het bestuur van de
studentenvereniging 'La Confrérie' en de
heren Van de Burch, Hertroys en Hekelaar
van Nieuw Unicum gevoerd, maar toen
woensdagochtend j.l. om 7 uur de 180
studenten uit Den Haag richting Zandvoort
vertrokken was de zaak in kannen en krui-
ken en stond niets meer de 'vreselijke
leuke en gezellige dag, een dag om nooit
te vergeten', zoals Carla in het draaiboek
schreef, in de weg.

Alle sudenten hadden een taak toege-
wezen gekregen. Ze maakten b.v. deel uit
van de techniese ploeg, de fotoploeg, ze
verzorgden de doorlopende filmvoorstelling,
voerden sketches op, traden op als quiz-
master, terwijl weer anderen waren inge-

8—14 februari 1974
Geboren: Dennis, z.v. B. de Vries en

M. E. Smouter.
Overleden: Plonia Johanna Groenen-

boom, oud 73 jaar, gehuwd met N. Padmos;
Anna Adriana Koper, oud 65 jaar, gehuwd
geweest met J. Koper.

Ondertrouwd: Johan Anton Meij en
Elisabeth Maria Aaltje Reemeijer; Albertus
Johannes Bokhoven en Johanna Cornelia
Schilder.

Gehuwd: Jan Jacob Paap en Adriana
Johanna Maria van Diemen; Robert Frederik
Molenaar en Marion Beliana de Vos.

Geboren buiten de gemeente: Natasja
Maria, d.v. J. N. Wensveen en J. H. M.
Elstgeest; Mario Frencesco, z.v. J. Zwem-
mer en M. M. Brandon.

Overleden buiten de gemeente: Goos-
sen Willem Leendert Loos, oud 80 jaar,
gehuwd met J. C. H. van der Graaf; Ernst
Keur, oud 77 jaar, gehuwd met E. J. A.
Tactor.

B
voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: -... 5.^ j.. -... -,. -... >.. :... ^..

Straat: ... -. -... ... -... -... -... v.. -... -... ~... -...

Plaats: •... r.- *.. ;.-.= ?.. ?.. -... ?.-. :„. -.. ^.. ,.. ...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar f 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



UI familieberichten
Dankbetuiging

Allen die tijdens de ziekte en na het over-
lijden van onze lieve moeder, grootmoeder,
zuster, behuwdzuster en tante

ANTJE PAAP-DE ROODE
belangstelling en medeleven hebben be-
toond, wordt hierbij gaarne oprechte dank
gebracht.

Namens de familie:
P. Paap Dzn.

Zandvoort, februari 1974
Piet Leffertsstraat 4

Dankbetuiging
Gezien de overweldigende belangstelling bij
mijn afscheid van het Nederlandse Rode
Kruis, de vele toespraken, bloemstukken,
brieven en fraaie cadeaux, is het mij helaas
onmogelijk u allen persoonlijk te bedanken.
Mijn hartelijke dank breng ik op deze wijze
over aan allen die deze dag tot een onver-
getehjke hebben gemaakt.

Februari 1974
A. Loos

of f iciële berichten
Bekendmaking

SEIZOENVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
roepen voor het badseizoen 1974 gegadig-
den — uitsluitend inwoners van de gemeen-
te Zandvoort — op voor:
1. een vergunning voor het venten of het

aanbieden van diensten:
a. op het stand;
b. in het dorp;

2. een vergunning voor het innemen van
een standplaats;

3. een vergunning tot het exploiteren van
een parkeerrterrein.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk 28
februari 1974 ten raadhuize te hebben in-
gediend. Aanvraagformulieren zijn aldaar op
de afdeling algemene zaken, kamer 4, ver-
krijgbaar.
Degenen die voor 1974 reeds een vent- of
standplaatsvergunning hebben aangevraagd
behoeven niet opnieuw een aanvraag in te
dienen.
Zandvoort, 13 februari 1974

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,
De secretaris,
J. Hoogendoorn
De Burgemeester,
A. Nawijn

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 16 en zondag 17 februari:
Zr. J. Havers, Gasthuishofje 27, tel. 2791.

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 17 februari:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Viering Heilig Avondmaal.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel, dhr. A. L. Moll.

GEREF. KERK
Zondag 17 februari:

10.00 uur: ds. J. de Waard.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15

Zondag 17 februari:
10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen,
n.h. Bentveld.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v,
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

zov zingt
op 8 maart
in Haarlem

Op vrijdag 8 maart a.s. geeft de
Zandvoortse Operette Vereniging in de
haarlemse stadsschouwburg een uitvoering
van de operette 'Die Vielgeliebte' van Nico
Dostal. De muzikale direktie is in handen
van dirigent F. P. Pels. De regie wordt
gevoerd door F. Zelvers. Aan de uitvoering
werkt mee het Amsterdams Promenade
Orkest. De opvoering begint om 19.45 uur.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

aktiekomite opgericht
voor behoudt 'noordbuurt'

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoons 2135

Onlangs hebben enkele Zandvoor-

ters, waaronder een aantal bewoners

van de oude dorpskern, besloten tot
de oprichting van een aktiekomite

voor het behoud van de Noordbuurt.
In een stencil, dat de buurtbewoners

zeer binnenkort zullen ontvangen,

worden de motieven voor hun streven

uiteengezet en wordt de Inwoners
van de wijk gevraagd medewerking te

verlenen door het plaatsen van een
handtekening op een daaraan beves-

tigde invulstrook.

Het aktiekomtié is van mening, dat het
saneringsplan Noordbuurt, daterend uit
1967, niet meer van deze tijd is. Het ver-
ouderde plan is volledig in strijd met de
gewijzigde opvattingen rond het rehabili-
teren en renoveren van oude huisjes en sluit
niet aan bij de gevoelens die momenteel
bij de zandvoortse bevolking leven: wilden
de bewoners van de dorpskern tien jaar
geleden nog graag naar een flatgebouw
verhuizen, nu wil iedereen zijn eigen woning
behouden en is men ijverig aan het werk
gegaan om de huizen te herstellen. Een
prachtig voorbeeld hiervan is de Kanaal-
weg buurt, waar de mensen hun woonhuizen
zelf leuk hebben ingericht en verbeterd.
In plaats van de karakterstieke bebouwing
en het sfeervolle stratennet dat we nu
hebben, zal een rechtlijnig stratenplan ont-
staan, met éénvormige surrogaathuisjes,
parkeerplaatsen, openbare pleinruimtes en
brede doorgangswegen.

Ook omdat de prijzen, zowel van de
grond als van het te bouwen perceel,
enorm zullen stijgen, worden de ingezetenen
gedwongen een andere levensruimte te
zoeken, hetgeen men ervaart als een groot
brok onvrijheid. De aktiegroep realiseert
zich overigens wel dat vele buurtbewoners
momenteel veel lust hebben te vertrekken.
Maar dat is ook erg; logies, als men bedenkt
hoe de wijk er nu voor staat. 'De mensen
hebben niet veel zin in de rommel te blijven
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zitten'. Het gaat er volgens het aktie-
komité echter om dat de wijk zo spoedig
mogelijk weer leefbaar wordt gemaakt
door de oude zandvoortse huizen weer op
te knappen en weer gezellig wonen mo-
gelijk te maken.

Daarom heeft men de volgende eisen
gesteld:

1. Niet verder slopen.
2. Bestaande stratenplan handhaven.
3. Karakter van de buurt behouden.
4. Tot woonverbeterng overgaan.

Behalve aan het gemeentebestuur wil
men deze eisen ook voorleggen aan provin-
ciale staten. Hierbij voelt men zich gesterkt
door de steun die een aantal plaatselijke
architekten heeft toegezegd. Al
eerder was door een aantal zandvoortse
bouwkundigen gepleit voor het behoud en
herstel .van de Noordbuurt, als vrijwel enig
overgebleven deel van het vroegere vissers-
dorp.

Mocht blijken dat er voldoende Interes-
se bestaat van de zijde van de buurt-
bewoners, dan wil men een informatieavond
beleggen over deze problematiek, waarbij
de bewoners zoveel mogelijk inlichtingen
en steun op allerlei terrein kunnen krijgen.

nieuws kort
en klein

Vierendertig deelnemers(sters) aan de
ehbo-winterkursus van het Rode Kruis zijn
vorige week geslaagd voor het diploma
eerste hulp. De eksamens vonden plaats in
hotel Keur onder toezicht van dr. Heymans
uit Haarlem. Van de deelneemsters slaag-
den de dames M. T. Bleeker, W. M. Bomert,
J. M. M. Boon-Versteege, C. C. van Brero-
Schaft, l. Brokke, J. J. Bullee-Bos, A. van
Diemen-Heijnen, J. Gondelach, C. J. v. d.
Heuvel, H. C. Huyzendveld, A. Kerkman-
van Hunen, l. M. l. Kuiper, J. S. C. van
Lemmeren, O. L. Orij, B. A. Petersen-
v. d. Vijver, E. P. J. Schols-van Brero,
B. G. Sikma, T. de Smeth, A. M. v. d.
Sommen, M. Versleijen, M. de Vries en
O. H. Weiglein.

Bij de deelnemers de heren: M. G. J.
Adegeest, D. Ellenkamp, J. Geerts, H. Huy-
boom, P. Ingwersen, W. Jansen, C. Kerk-
man, R. Leis, J. H. G. v. d. Mey, T. v. d.
Poppe, W. H. J. E. Stijnen en A. v. d.
Walle.

Na afloop van het eksamen dankte een
der kursisten namens de andere deelnemers
de beide docenten van de leergang, de
arts D. Drenth en de heer A. Loos, voor de
prettige wijze van onderricht. Beiden
mochten een attentie in ontvangst nemen
evenals de asistenten bij de kursus, mej.
Bosman en de heer Borstel.

Een ware ravage van vernielde ver-
keerszuilen en platgereden verkeersborden
ontstond maandagavond op de boulevard
Barnaart, nadat een auto pardoes het zgn.
verkeerseiland was opgereden. Ook van de
wagen was weinig meer heel. De enige
die ongehavend bleef was de bestuurder.
Hij verliet het autowrak vrijwel zonder
kleerscheuren. Een klein wonder.

In de nacht van maandag op dinsdag
werd ingebroken in een woonhuis aan de
Oosterparkstraat. De buit bestond uit een
bedrag aan geld en juwelen. Van de
dader(s) ontbreekt tot op heden elk spoor.

J.l. dinsdag was het een drukke dag
voor het dagelijks bestuur van de gemeente
Zandvoort. In de ochtenduren maakten
ben w in gezelschap van de stedebouw-
kundige, ir Nix, en diverse hoofdambtenaren
een rondgang door de te saneren noord-
buurt. Deze ekskursie werd afgesloten met
een gezamenlijke lunch in 'De Kousepael'
aan de Haltestraat, 's Middags
ontving het kollege in de kamer van
b en w in het gemeentehuis prins karna-
val jr., de 9-jarige Pieter van der Mije.
De audiëntie werd bijgewoond door de
ouders, broertjes en het zusje van de
jeugdige pretprins.

Zaterdagmiddag opende Menno Swart
— bij inwoners als tv-monteur en installa-
teur geen onbekende — een eigen tv- en
radiozaak in een van de glazen koepels aan
de boulevard Barnaart. Specialiteit van
Menno en zijn assistenten is kleuren tv,
waarvan hij dan ook vrijwel alle merken en
modellen voorradig heeft in zijn nieuwe
zaak. Menno heeft geen cash en carry zaak

maar hij verkoopt wel tegen cash en carry
prijzen zijn tv's (met afstandbediening),
radio's en kasetterecorders, maar ook
scheerapparaten, stofzuigers en koelkasten.
Hij wil graag aan zijn bezoekers kwijt dat
het verlenen van service door middel van
zijn techniese dienst een belangrijk onder-
deel van zijn bedrijf is en blijft. Menno
vindt een van de aantrekkelijkste dingen
van zijn neuwe zaak, dat er ruime parkeer-
gelegenheid is. Met zijn scherp konkur-
rerende prijzen en parkeerruimte rekent hij
ook op klandizie van buiten Zandvoort.

De regering heeft een plan in voor-
bereiding ons land in 44 gewesten te ver-
delen in plaats van de huidige elf provincies.
De besturen van de gewesten zouden in de
toekomst de autonomie van de gemeenten
voor een groot deel overnemen.

Volgens het plan zou Zandvoort deel
gaan uitmaken van het gewest Zuid-Kenne-
merland waarin de gemeenten Haarlem,
Velsen, Beverwijk, Heemskei k, Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek en Hillegom zijn
opgenomen. Deze indeling wijkt af van de
oorspronkelijke opzet van de regio waarin
de gemeenten Velsen, Beverwijk en
Heemskerk niet, maar de plaatsen Lisse,
Haarlemmerliede, Haarlemmermeer, Noord-
wijk en Noordwijkerhout wel waren onder-
gebracht.

Op dinsdag 5 maart a.s. bestaat de
gymnastiekvereniging OSS 70 jaar en men
gaat dit feit herdenken tijdens een fees-
lelijke jaarvergadering op genoemde datum
in hotel Keur aan de Zeestraat. Aanvang
20.00 uur. In het kader van de jubileum-
viering heeft men in de maand juni een
spel-middag gepland.

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (in tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploitatie-
kosten In dit jaar, en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
in 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Nederl. Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomische
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE f 1,50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande 1 jan. 1974, f 15,— per jaar
en ƒ 8,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit f 20,— per
jaar).

Wij zijn er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

De administratie van de
Zandvoortse Koerant.

Zandvoort, januari 1974

typsoos werd overspeeld
door transol-rz

In een grote sfeerloze betonnen Ahoy-
hal in Roterdam is het Typsoos-Lions
afgelopen maandagavond niet gelukt voor
een nieuwe verrassing in de basketball-
kompetitie te zorgen.

Integendeel: koploper Transol was na
het verlies tegen BS Leiden in de beker-
poule zo geladen, dat het de zandvoortse
gasten geen schijn van kans gaf.

Na een wat nerveus begin met een
traag aftasten van eikaars mogelijkheden
openden de rotterdammers in de zevende
minuut het offensief bij een stand van
18—14.

In de tiende minuut lag Typsoos reeds
in een verslagen positie 28—16. Gary
Freeman zag geen kans zijn landgenoot
Dinkins aan banden te leggen, terwijl Vic
Bartolome zijn meerdere in de even lange
Jan Loorbach moest erkennen.

Daarbij troffen de leeuwen het niet,
dat Jantje Dekker zijn weergaloze vorm als
spelverdeler en schutter ook nu weer
etaleerde, terwijl de guards van Typsoos
geen vat op het spel konden krijgen.
Het werd de toeschouwers al snel duidelijk
dat van een spannende strijd geen sprake
zou zijn en de uitslag in het voordeel van
de Rotterdammers zou uitvallen. De rust-
stand was 54—38.

Na vijf minuten speeltijd in de tweede
helft bracht coach Henny Blom van Lions
drie guards in het veld, hetgeen Transol
even verraste en een opleving van de strijd
aan zandvoortse zijde bracht. De feno-

menaal spelende Dinkins liet echter spoedig
weten dat Lions een verslagen ploeg was.
Veel balverlies bij de zandvoorters bracht
de uiteindelijke stand op 111—83.

Topscorers Transol: Dinkins 37 pt., -
Richardson 22, Loorbach 20, Dekker 28;
Topscorers Typsoos: Freeman 22, Vrolijk 20,
Hoeksema 16.

A.s. weekend een dubbel programma in
Haarlem, a.s. zaterdag tegen Levi's om
20.30 uur en zondagavond in de sporthal
van Zandvoort om 20.30 uur tegen EBBC
uit Den Bosch, een klup die gecoacht
wordt door de vorige trainer van Levi's,
Janbroers.

Adverteert

in dit blad

aan zet...
Tijdens het laatste Hoogoventoernooi

in Wijk aan Zee was de argentijnse groot-
meester Najdorf een plotseling opduikende
gast. Hij was voor zaken in Londen en kon
de verleiding niet weerstaan, even over
te wippen ... Men greep onmiddellijk de
gelegenheid aan, de grootmeester in de
demonstratiezaal enkele partijen te laten
belichten. Van de eksplikatie van Najdorf
was de zaal echter niet zo vreselijk onder
de indruk (kandidaat-meester Jongsma deed
't bepaald vaardiger), maar toen Najdorf
tot slot een oude partij van zichzelf de-
monstreerde waren de reakties uit de zaal
meer dan enthousiast. Omdat de desbetref-
fende partij niet al te bekend zal zijn
(ik zelf had haar nog niet eerder gezien),
is het misschien niet onaardig haar hier
te publiceren.

NAJDOR—SAPIRO

Buenos Aires 1948

1. e2-e4, e7-e6, 2. d2-d4, d7-d5, 3.
Pb1-c3, d5xe4, 4. Pc3xe4, Pb8-d7, 5.
Pg1-f3, Pg8-f6, 6. Lf1-d3, Lf8-e7, 7. 0-0,
b7-b6? (Een onzalig idee; geboden was de
rochade) 8. Pf3-e5, Lc8-b7 (Er moest iets'
tegen Pc6 gedaan worden; 8. ...Pe5:,
9. de5:, Pe4:, 10. Le4:, Ddl:, 11. Td1: is
ook inferieur) 9. Pe4xf6+, g7xf6, 10. Pe5x
f7; (Het festijn begint) 10. ...Ke8xf7, 11.
Dd1-h5+, Kf7-g8, 12. Tfl-el (Met Dg4+

•had Wit eeuwig schaak, maar hij wil van-
zelfsprekend meer. Als pion e6 er niet was,
zou Lc4+ beslissend zijn. Vandaar dat Wit
die pion gaat aanvallen; bovendien komt
eventueel Te1-e3-g3 in de stelling) 12.
-...Pd7-f8, 13. Te1xe6! (Toch!) 13. ...Pf8x
e6, 14. Ld3-c4, Dd8-d6, 15. Lc1-h6, Le7-f8
(Er dreigde 16. Dg4+,Kf7, 17. Dg7+etc.)
16. Ta1-e1, Lb7-c8 (Zwart is voortdurend
tot gedwongen zetten gedoemd. De ont-
knoping is nu nabij. Merk op, dat Wit een
toren en een paard voor de goede zaak
geofferd heeftl) 17. Dh5-e8, Lc8-d7, 18.
Te1xe6l, Ta8xe8 (Het is niet moeilijk te
zien, wat op andere zetten gevolgd zou zijn)
17. Te6xe8+, Ld7-e6, 18. Lc4xe6+, Dd6xe6,
19. Te8xf8 mat!

a b c d e f g h

Een glunderende Najdorf op het
podium en applaus uit de zaal.

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

Adverteren via een wasrol

. familie en handelsdrukwerk

drukkerij Ötldt v/h gertenbath
achterweg'l/tel.-65SI, zandvbort

Is te kostbaar en ta Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nea, u kunt beter
via ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draal nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.



Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4.50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij beta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

J. G. ANDERSON
arts

AFWEZIG TOT 6 MAART
Waarnemers:

dr, Flieringa, dr. Zwerver,
dr. Drenth

Voor uw familie- en handels-
drukwerk reeds 45 jaar
F. M. VAN DEURSEN

Schoolstraat 2,
Telefoon 02507—2507

Perm. te huur zlt-slaapkam.
incl. c.v., koud- en w. wat.,
gebr. v. keuken en douche,
ƒ 200,— p.m. Zeestraat 60.
Inl. tel. 4121.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Gevr. garage in nieuw-noord
en te koop autoradio Blau-
punkt. Tel. 5904.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 4365
Binnen één uur klaar

Te koop NSU 1000 b.j. '65
i.z.g.st. f 700,—. Moet wegl
Tolweg 30. Tel. 5276.

Te koop aangeb. judopak en
leren jas (beiden grote mt).
Pasteurstraat 25, na 6 uur.

Hondenkapsalon
Renée Schram

voor de totale haar- en huid-
verzorging van Uw hond.

Gevestigd sinds 1955,
m.o.B. Tevens waarneming
praktijk Mevr. Wezenbeek,
Troelstrastraat 7, tel. 4999.

In artsengezin hulp gevr.
voorlopig voor 2 dagen per
week. Mevr. Ulrici, Spiegel-
burglaan 20, Aerdenhout.
Tel. 023—240404.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Te koop 3-zlts bankstel i.z.
g.st. Tel. 4761 na 5 uur.

Aangeb. ijstkast, ƒ 35.—.
Tel. 3845.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,—. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Gevr. een stoeleman en tol-
letjuffrouw. Strandpaviljoen
Hollenberg (tent 1). Mr.
Troelstrastr. 11, tel. 3904.

Wie kan mij informeren en/
of lesgeven op de saxofoon.
Tevens Mobylette te koop
i.z.g.st. met verz. Tel. 4129.

Twee 2-pers. kamers te huur
aangeb. voor permanent.
Br. no. 1300, Zandv. Krt.

Woonruimte gevr. voor per-
manent, 2 kam. met keuken,
douche en toilet, of zomer-
huisje, ook voor permanent.
Br. no. 1301, Zandv. Krt.

Te huur gevr. bedrijfsruimte.
Tel. 5485.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

DOE DONS
GA DONS

Dekbedden
1-persoons 130x200 cm v.a.
ƒ 99,— p. stuk; 2-persoons
200x200 cm v.a. ƒ 159.—

p. stuk.
KUIK • TEXTIEL

Grote Krocht 30—32
't INTERIEUR

Stationsplein 13—15
Tel. 6975

Stoffeerderij
DE GREBBER

Pakveldstraat 34. Tel. 3740.

Gevr. aan de zuidkant va-
kantlewoning met mod. com-
fort voor 5 pers. voor de
maand juli a.s. Opg. telef.
020—154285.

Voor uw hamster of cavia
„Cavl-VIt". Ze hebben het
nodig, voor hun welzijn. Ver-
krijgbaar bij uw dierenzaak.

Geco, Raalte.

Twee jonge heren met vaste
baan zoeken flat of etage.
Bellen na 6 uur 2420.

Autostalling te huur gevr. in
Nieuw-Noord. Telef. 4977.
Lorentzstraat 232.

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

De gemeente Haarlem vr.
een flinke hulp in de huish.
(mannelijk of vrouwelijk)
gedurende 20 a 25 uur per
week voor de Clarakliniek,
Kostverlorenstraat 93, Zand-
voort. Bezoek alleen na tel.
afspr. tel. 02507—2407.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

eanduoorrse fcoeranr

• •l
Single of LP nog steeds vanaf l gulden.

Alle huishoudelijke apparaten voor de

HALVE prijs.

Eigen technische dienst aan huis.

24 uur per dag, ook zondag, is de monteur

te bereiken over mobilofoon 005,

Telefoniste vragen C 2706.

Overdag 3618.

PEETERS, Haltcstraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

Bij Banketbakkerij

HUIZE ELHORST
KERKSTRAAT 8

5 overheerlijke MOORKOPPEN

van ƒ 3,75 VOOR f 3,

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

s t e n c i I w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Gezondheidscentrum
Beatrixplantsoen

WEGENS VAKANTIE van conciërge uitlenen van
goederen vanaf a.s. maandag 19 februari t.e.m.
vrijdag 5 maart, iedere middag tussen 2 en 3 uur.

't zit met de prijskaartjes
wel snor bij de Boer

met de kwaliteit ook trouwens
en .. niet te vergeten de service

Drie belangrijke redenen om eens langs te komen.
Wij hebben alweer diverse nieuwtjes ontvangen!

KERKSTR.20 • TEE3136

TE KOOP (TE HUUR)
in het Boulevardcentrum te

ZANDVOORT
Als onderdeel van een complex van o.a. winkels,
dolfirama, flats, hotel en restaurants:

DAGWINKELS
Burg. Engelbertstraat 2+4, 8 en 10
2+4 koopsom ƒ 110.000, huurs. ƒ 12.000 p.j.
8, 10 koopsom ƒ 60.000, huursom ƒ 6.500 p.j.

BEDRIJFSRUIMTE
Aan het Schuitengat (met uitzicht op zee)
uitst. geschikt voor show-rootn, opp. 200 m2.
Koopsom f, 180.000, huursom ƒ20.000 p.j.

GARAGES
Nog enkele te koop (ƒ 8000) of te huur
(ƒ 60 p.m.).

Inlichtingen bij:

De Ridder & Strijbis b.v.
onr. goed dir. J. M. Strijbis mak. o.g.

lid NBM, MCC, Adr. Pauwlaan 29 te Heemstede,
telefoon 023—288550

of het informatiekantoor gelegen aan de
Passage nr. 7 te Zandvoort, tel. 02507—6676.

Uitgebreide documentatie beschikbaar.

Zelfs een stem

als een klok...

is niet toereikend om uw
artikelen onder de aandacht
van het zandvoortse publiek
te brengen. Vroeger ging
dat nog. Toen deed de
dorpsomroeper het. Maar
die is niet meer.
U hoeft 't hoofd echter niet
in de schoot te werpen want

de Zandvoortse Koerant is
er om de ingezetenen op
uw aanbiedingen attent te
maken. De krant die 2 maal
in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z
wordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.

U kunt ons bellen onder
nummer 2135 of uw annon-
ce sturen naar postbus 151,
t.n.v. Zandvoortse Koerant

bij het PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF VAN NOORD-HOLLAND werken
2500 mensen aan de produktie en distributie van elektrische energie voor 320.000
gezinnen en een groot aantal bedrijven,
het hoofdkantoor bevindt zich in bloemendaal, de centrales staan in velsen en diemen.

monteurshulp
taak:
het verrichten van grondwerk en het ver-
lenen van assistentie aan de monteurs
bij montage- en onderhoudswerkzaam-
heden.

standplaats
zandvoort.

vereisten
ervaring als grondwerker.

salaris
tussen ƒ 1.187,- en ƒ 1.319,- per maand,
afhankelijk van ervaring en leeftijd.

voorzieningen
welvaartsvaste pensioenregeling, vaKan-
tietoeslag T/2%.
gunstige regelingen voor ziekte-, reis-,
pension- en verhuiskosten,
premie aow voor rekening bedrijf,
nadere inlichtingen worden gaarne ver-
strekt door personeelszaken, telefoon nr.
023-258221, toestel 322.
uw sollicitatiebrief wordt met belangstel-
ling tegemoet gezien door de directie van
het PEN te bloemendaal.

agenda schuurtejater

Vrijdag 15 februari 20.30 uur:
WITTE FILMFESTIVAL o.a. Laterna Magica.

Zaterdag 16 februari 20.30 uur:
WITTE FILMFESTIVAL.

Zondag 17 februari 14.30 uur:
Jeugd WITTE FILMFESTIVAL.

Donderdag 21 februari 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met DE MINNAAR
van H. Pinter.

Vrijdag 22 februari 20.30 uur:
SCIENCE FICTION SPECIAL
schuurproduktiei

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 23 februari 20.30 uur:
SCIENCE FICTION SPECIAL
schuurproduktie.

24.00 uur:
MAFKETELSHOW.

Zondag 24 februari 20.30 uur:
MAFKETELSHOW.

Donderdag 28 februari 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met DE MINNAAR.

20.30 uur:

Mickery. JOINT STOCK met SPEAKERS,
regie Max Stafford Clarck.

Plaatsen / 5,—, cjp-houder en 65+ ƒ 2,50
(tenzij anders vermeld). Schattijdtejater
entree ƒ 2,50 incl. een kopje koffie.
Jeugdvoorstellingen entree ƒ 1,50.
Reserveren: Toneelschuur 023—31 2439
Inorm. balie Schouwburg, 023—31 91 88.



TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
zwart /wit-televisies
radio's
bandrecorders
wasmachines
centrifuges

•jt Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

DONKERE DAGEN ? DONKERE ETALAGES ?
N A C H T C O N T R O L E Z A N D V O O R T

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

Boek u w vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VLIEGREIZEN \ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

Wij moeten vóór 1 MAART a.s. van al ons
BABY en KLEUTERGOED af. Daarom

halve prijzen
KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32. Tel. 02507—6975.

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS, WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 - TEL. 29 14

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 • Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties • Invullen aangiftebiljetten
en Assurantiën

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN. .

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

l

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 - Telefoon 4161

UITNODIGING
De ORANJE NASSAU SCHOOL organiseert op
MAANDAG, 18 FEBRUARI 1974, 20.00 uur in het
schoolgebouw aan de Dr. C. A. Gerkestraat 12

EEN OPENBARE LES
waar u kennis kunt maken met de werking van de

S P E E L L E E R K L A S
voor de a.s. leerlingen van het basisonderwijs.

Bestuur Oranje Nassau School

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

1HJTO-
W1ÖK
ZAND-

Hilversum, 's-Gravelandsoweg 91

Praktisch in de duinen
wonen, met de zee om de
hoek en de bossen vlakbij.
Overliolland bv touwt zo'n
unieke combinatie aan do
Jan van Galenstraat in
Zandvoort, direct bij de
Boulevard Barnard.
78 twee- en drickamerflafs.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen vanaf f 55.500,-.
Vraag inlichtingen bij uw
makelaar of bij de directie-
makelaar:

H. W. Coster
Makelaar in onroerende
goederen
Burg. Engelberlsslr. 11,
Zandvoort
Tel. OZ507-S531/6114

Wie wil als

Part-timster
meedoen in onze gezellige MODEBOETIEK te
Zandvoort voor de verkoop van unieke kleding,
sieraden, parfums, sjaals en veel bijzondere kado-
artikelen. Bel ons kantoor in Ouderkerk op voor
een afspraak 02963—3571, Manis Boetiek.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

BEHANG BIJ:
schildershal C. J. PAAP

Hofdijkstraat 24

10 — 25% korting!!
Tel. 2206

KARINTIË
is het land van de bergen, beschermd door de
machtige ketens van de Hohe Tauern in het
noorden en de Karawanken in het zuiden, daar-
tussen als glinsterende spiegels in de.diepe dalen
vindt u de warme karintische meren waarin zich
dit prachtige landschap weerspiegelt.

Tientallen van deze meren liggen verspreid door
dit fijne vakantiegebied dat gelukkig nog niet
overstroomd wordt door al te veel toeristen.
In de gemoedelijke dorpen is het goed toeven in
de gezellige Gaststuben.

Als u er voor deze zomer iets in ziet, wacht dan
niet te lang en kom eens bij ons praten.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

SPORTSHOP

LEO STEEGMAN
NU NIEUW VOOR HET VOORJAAR

o.a.: Tenniskleding
Lois, Levi's en Rokpantalons
Gezondheidsklompen voor dames en heren
Vrijetijdspakken in div. kleuren
Trainingspakken in div. kleuren

l.v.m. deze nieuwe kollektie gaat alle
SKIKLEDING nu met

20% KORTING
de deur uit!!

HALTESTRAAT 35 - TELEFOON 5986

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 - Telefoon 5351

DE KAASHOEK
500 gram OUDE KAAS 4,-
500 gram ZACHT BELEGEN KAAS 2,95
l kilo voor 5,70
10 EIEREN : 1,50
l pakje ROOMBOTER 1,75
3 flessen WIJN 10,-
HALTESTRAAT 38 TEL. 5000

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Brengt ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdags van 9 tot l uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

adverteren doet verkopen

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

Z&NDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom oven bellen

naar nummer 2135.
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zvm trok weer
aan 't kortste eind

Zandvoortmeeuwen ziet maar geen
kans in deze kompetitie uit do hoek te
komen waar de tegenstanders de meeste
slagen kunnen uitdelen. Eergisteren was het
VIOS uit Warmerhulzen, een der favorieten
voor het kampioenschap in de afdeling,
welke aan de reeks van nederlagen van
het elftal uit de badplaats een nieuwe toe-
voegde.

Zandvoortmeeuwen ging op het veld
van VIOS met 5—2 ten onder. Het absoluut
dieptepunt is thans bereikt. De kustbewo-
ners staan op de laatste plaats op de
ranglijst. Zelfs de meest trouwe aanhangers
van Zandvoortmeeuwen beginnen te wan-
hopen.

VIOS nam zondagmiddag bij het in-
gaan van de speeltijd direkt het initiatief
en liet er geen ogenblik twijfel aan bestaan
wie in deze wedstrijd de beste papieren
had op het terrein van konditie, taktiek en
techniek. De gastheren voerden vrijwel
zonder enige onderbeking de ene aanval na
de andere uit op de kwetsbare verdedigings-
linie van Zandvoortmeeuwen. Een door-
braak scheen onafwendbaar en voor VIOS
slechts een kwestie van tijd. En dat fatale
moment brak aan in de dertigste minuut,
toen keeper Henk Bos in een poging de
opmars van de gastheren tot staan te
brengen ver uit zijn doel kwam. Te ver,
want VlOS-aanvoerder Rozendal kreeg
daardoor een uitstekende kans te scoren.
Die liet hij dan ook niet voorbij gaan, 1—0.
In de 21e minuut slaagde Zandvoort-
meeuwen er, door middel van een toege-
wezen vrije schop in, de achterstand te

nieuws kort
en klein

B en w hebben de voor a.s. donderdag
21 februari geplande bespreking met een
aantal bewoners van nieuw-noord over de
aanleg van speelplaatsen, in verband met
de karnavalsfeesten verschoven naar donder-
dag 28 februari a.s. De bijeenkomst zal
worden gehouden in de rk noodkerk aan
de Linnaeusstraat. Aanvang 20.00 uur.

Ter gelegenheid van de Wereldgebeds-
dag op vrijdag 1 maart a.s. vindt in de
geref. kerk aan de Julianaweg een dienst
plaats, aanvangstijd 20.00 uur. Als thema
voor de Wereldgebedsdag werd dit jaar
gekozen 'Maak ons yredestichters'. De
Japanse Isshiti stelde de liturgie voor de
bijeenkomst samen die overal ter wereld
gelijk zal zijn.

Tijdens een vorige week zondag ge-
houden bestuursvergadering van de afd.
Zandvoort van de pvda werd de groslijst
van de kandidaten voor de a.s. gemeente-
raadsverkiezingen samengesteld. Op de
vergadering werd de huidige wethouder
voor de pvda in het kollege, l. M. Aukema,
met algemene stemmen als lijstaanyoerder
aangewezen. Terwijl de tegenwoordige
raadsleden M. Weber, A. J. v. d. Moolen
en W. G. J. v. d. Heijden resp. als tweede,
derde en vierde op de groslijst werden
geplaatst. De voor a.s. vrijdag vastgestelde
vergadering, waarop het verkiezings-
programma zou worden behandeld,
gaat niet door. Het programma zal
nu worden besproken op een voor
donderdag 28 februari geplande bijeen-
komst. Wanneer de leden van de pvda
Zandvoort de door het bestuur opgestelde
groslijst zullen gaan behandelen wordt in
het jongste nummer van het mededelingen-
blad van de socialisten — waaraan wij
bovenstaande gegevens ontlenen — niet
vermeld.

Volgens enkele bewoners van nieuw-
noord zou er op het binnenterrein van het
circuit, dat voor iedereen toegankelijk is,
op de in de vijvers van de rioolwaterzuive-
ring verblijvende wilde eenden worden
gejaagd door tot op heden onbekend geble-
ven personen. De jagers zouden het binnen-
terrein betreden via het circuit, waar zij op
de uitloopstroken hun auto's parkeren.
Volgens een door ons ontvangen mededeling
zouden in de nabijheid van de vijver lok-
eenden en lege patroonhulzen zijn gevonden.
Men zou een en ander reeds ter kennis van
de autoriteiten hebben gebracht. Ook de
plaatselijke dierenbescherming zou op de
hoogte zijn gesteld.

familieberichten

G. C. P. Montauban. J. P. M. Montauban-
Duivenvoorden en Fred geven met grote
blijdschap kennis van de geboorte van hun
zoon en broertje

GERARDUS MARIA
Wij noemen hem GERARD

Zandvoort, 16 februari 1974
Swaluëstraat 39

overbruggen. Engel Koper bezorgde zijn
elftal de gelijkmaker door de bal via de
binnenkant van de paal in het doel van
VIOS te schieten, 1—1.

Er was niemand die maar een ogenblik
veronderstelde dat de ploeg uit Warmer-
huizen zich bij deze situatie zou neerleggen.
Maar dat VIOS zo uit zou halen als hij
een kwartier later deed, had men evenmin
verwacht. In de 30e minuut werd de achter-
hoede van Zandvoortmeeuwen volledig
onder de voet gelopen en velde Hans
Dekker doelman Bos met een hard en droog
schot, 2—1. Vier minuten later bezweek
de verdediging opnieuw onder de stormloop
van de aanvalsspitsen van VIOS. Nu was
het Jan te Buck die Henk Bos tevergeefs
naar het leer liet grijpen, 3-"1.-VIOS gaf
de achterhoede van Zandvoortmeeuwen
geen tijd zich te hergroeperen en enkele
ogenblikken later bracht Zut de stand op
4—1.

Evenals in voorgaande wedstrijden
waarin het mis dreigde te gaan, probeerde
Zandvoortmeeuwen weer op krachten te
komen door mutaties in de samenstelling
van het elftal aan te brengen. Aaldert Stob-
belaar en Teun Vastenhouw namen de
plaatsen in van Alex Heesemans en Gerard
Koper. In de achterhoede had de spelers-
wisseling een gunstige invloed, maar bij de
voorhoede brach deze weinig verandering
teweeg. Het aandeel van de ZVM-voor-
waartsen bleef beperkt tot enkele inciden-
tele uitvallen, die bovendien te zwak waren
om de verdediging van de gastheren te
kunnen imponeren. Na een periode waarin
de beide elftallen door middel van het han-
teren van de buitenspelregel de situatie
konsolideerden, haalde VIOS in de 22e
minuut van de tweede helft weer eens fors
uit. Sieben Hardis rondde de bliksemsnel
uitgevoerde aanval op de stellingen van
Zandvoortmeeuwen af met een fraaie kop-
bal, 5—1.

Zandvoortmeeuwen wilde de eindfase
van de wedstrijd toch niet ingaan als een
geslagen ploeg die zich schikt in het on-
vermijdelijke. Vooral Kees Bruin en Koster
toonden zich aktief. Kort voor het slot zag
eerstgenoemde kans de defensie van VIOS
te vlug af te zijn en knalde het leer achter
de keeper, 5—2. Het doelpunt kon in het
zandvoortse kamp- nauwelijks vreugde
brengen. Het was te laat om aan de neder-
laag te kunnen ontkomen.

jarige plesmanschool
hield instuif

We willen best geloven dat de leerlin-
gen, die in februari met het 20-jarig bestaan
van hun Dr. Albert Plesmanschool op
1 februari een feest in gebouw 'De Krocht'
kregen aangeboden, zich die middag
hebben geamuseerd. Maar het zou ons niet
verwonderen wanneer de instuif in de school
zaterdag j.l. het toch nog gewonnen had.
In de lokalen waar anders de leerkrachten
het voor het zeggen hebben waren nu de
leerlingen de baas. Dingen die anders
gen en schreeuwen, het mocht nu allemaal,
verboden zijn, door de gangen rennen, zin-

Maar ook de volwassenen die een
kijkje kwamen nemen, onder wie de wét-
houder van onderwijs, de heer Aukema,
konden in de vrolijk versierde lokalen nu
eens dingen doen waar ze in het dagelijks
leven niet zo toe komen: aan het rad van
avontuur draaien, bordjes en kopjes stuk
gooien, naar de poppenkast kijken, sjoelen,
grabbelen, doelschieten en nog meer van
dergelijke zaken.

De Dr. Albert Plesmanschool heeft in
haar 20-jarig bestaan slechts één hoofd
gehad, de lieer J. Ramkema, die voor zijn
komst naar Zandvoort 12 jaar in Bleiswijk
hoofd van een school was en daarvoor
onderwijzer in Alphen aan de Rijn. Dit
betekent dat de heer Ramkema er een
respektabel aantal dienstjaren op heeft
zitten en dat zijn pensionering niet meer zo
ver af kan zijn. Maar hier gaan we nu
niet bij stil staan. Het zou de feestelijke
stemming alleen maar een beetje bederven,
want net zo goed als de heer Ramkema
zijn waardering uitspreekt over de samen-

DE VRAGEN
AAN DE BEWINDSLIEDEN

De vragen die de Kamerleden
Voogd en Van Zeil vorig jaar juni aan
de ministers Vorrlnk, De Gaay Fort.
man en Gruyters Inzake de geluids-
hinder van het circuit hebben gesteld,
waren als volgt geformuleerd:

1. Is het waar, dat de kosten
voor de bouw van een geluidwerende
muur bij de Oosttunnel van het cir-
cuit te Zandvoort, zullen worden
betaald door de gemeente Zandvoort?

2. Is het eveneens waar, dat in
de door de Cenav (Circuit Exploitatie
Nederlandse Autorensport Vereni-
ging) voor het gebruik van het circuit
te Zandvoort te betalen pachtsom,
de in vraag 1 bedoelde kosten niet
zijn verdiskonteerd?

3. In het ook waar, dat de
kosten voor het aanbrengen van ge-
luidwerende voorzieningen aan de in
aanbouw zijnde flatwoningen nabij
de Oosttunnel van het circuit evenmin
door de Cenav worden betaald, maar
zullen worden gefinancierd door
middel van de bouw van meer wo-
ningen dan aanvankelijk was voorzien
op het terrein nabij de Oosttunnel
van het circuit?

4. Delen de ministers de mening,
dat een en ander niet in overeenstem-
ming is met de regel dat de ver-
oorzakers van het lawaai (en de be-
zoekers van de race) moeten betalen
voor het aanbrengen van voorzienin-
gen ter beperking van het lawaai?

5. Waaraan is het toe te schrij-
ven dat de kosten van de in de
vragen 1 en 3 vermelde voorzienin-
gen niet worden gedragen door de
Cenav?

6. Zijn er alsnog aktiviteiten te
ontplooien die er toe zullen leiden dat
de in de vragen 1 en 3 bedoelde
kosten worden gedragen door de
Cenav?

7. Delen de ministers ook de
mening, dat het uit een oogpunt van
volksgezondheid zeer gewenst is, dat
aan de reeds in de direkte omgeving
van het circuit gebouwde woningen
eveneens geluidwerende voorzieningen
worden aangebracht en zo ja, zijn
zij bereid daarvoor het nodige te
doen, zo mogelijk voor rekening van
de Cenav?

8. Zijn de ministers bereid en in
staat zodanige maatregelen te tref-
fen dat in ons land in de toekomst
de kosten van uit een oogpunt van
volksgezondheid noodzakelijke geluid-
werende voorzieningen door de ver-
oorzakers van geluidsoverlast worden
gedragen?

werking met schoolbestuur, ouderkommissie
en leerkrachten, zal ook omgekeerd door
hen de samenwerking op prijs worden
gesteld. En dat de verhouding met de leer-
lingen prima is was zaterdagmiddag in de
gangen van de school zelfs voor een buiten-
staander te merken. Daarom dus niet praten
over het naderend afscheid, alleen maar
uitkijken naar de feestelijke ontvangst die
de leerlingen van de 5e en de 6e klas op
1 maart a.s. de ouders en oud-leerlingen
zullen bereiden. Kr. M.

waterstanden
H.W.

19 febr.
20 febr.
21 febr.
22 febr.
23 febr.
24 febr.
25 febr.
26 febr.
27 febr.
28 febr.

L.W.
02.01
02.55
03.07
03.48
04.18
04.53
05.11
05.48
06.23
07.02

09.54
10.35
11.13
11.55
00.03
00.33
01.01
01.33
02.04
02.39

H.W.
14.02
15.00
15.22
16.00
16.22
16.59
17.24
18.00
18.36

. 19.22

L.W.
22.11
22.59
23.30
— _ —
12!22
12.57
13.20
13.56
14.28
15.05

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Assisitentie gevr. voor op-
bouwen van strandtent. Oos-
terparkstraat 39, Zandvoort.

Zoekt u een tuinman?
ƒ 6,50 p. uur, J. KOOLE,

p/a K. Tanis, Bosstraat 131
Nieuw-Vennep.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ.1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop VW mod. '64 i.g.st.
88000 km, nieuwe accu,
ƒ 350,—. tevens te koop
stabocar racebaan met 4
auto's met r.teller, ƒ 100,—.
Westerstraat 11. Tel.-2447.

Wegens gezondheidsredenen
te koop aangeb. prachtige
goudgele boxerreu, 16 mnd.
met stamboom, kampioens-
afstamming, lief karakter.
Mevr. Smits. Tel. 6035.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Wij zoeken voor onze
exclusieve zaak

een VERKOOPSTER

MODERN ART
Thorbeckestr. 9, Zandvoort.

Tel. 3420.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Showroom-keuken te koop
tegen aantrekkelijke prijs.
Rose keuken. Paradijsweg
11A. Showroom geopend v.
10—13 uur beh. dinsdag.

ministers veroordeelden beleid
van gemeente zandvoort inzake circuit

In zeer duidelijke bewoordingen heb-
ben de ministers Vorrlnk, De Gaay Fortman
en Gruyters, resp. Miljeu en Volksgezond-
heid, Binnenlandse Zaken en Volkshuisvcs-
ting en Ruimtelijke Ordening, hun misnoegen
uitgesproken over het door b en w van
Zandvoort en de zandvoortse gemeenteraad
gevoerde beleid bij de verpachting van
het circuit voor 15 jaar aan de CENAV.

Naar de mening van deze bewinds-
lieden, heeft de gemeente Zandvoort ver-
zuimd aan de CENAV de nodige stringente
voorwaarden te stellen inzake de geluids-
overlast tijdens trainingen en snelheids-
wedstrijden. Aangenomen mag worden dat
het gehele kabinet Den Uyl achter de ziens-
wijze van de drie ministers staat.

De kritiek van de kabinetsleden komt
nadat de Tweede Kamerleden Voogd (pvda)
en Van Zeil (kvp) vragen over de tot-
standkoming van het huurkontrakt tussen
de gemeente en de CENAV hadden gesteld.
Niet de gemeente Zandvoort, maar de
pachter van het circuit had alle kosten van
de geluidwerende voorzieningen voor zijn
rekening moeten nemen, aldus de ministers.
Dit betreft o.a. de bouw van een geluid-
werende muur, waarvoor de zandvoortse
gemeenteraad vorig jaar rond ƒ 70.000,—
voteerde. Een andere voorziening was het
aanbrengen van geluiddempende materialen
in de nog te bouwen fats in de onmiddel-

lijke omgeving van de racebaan, door de
woningbouwvereniging Eendracht Maakt
Macht. De ekstra uitgaven zouden voor
rekening komen van EMM en later in de
huren worden verwerkt. Ook hiertegen
hebben de drie bewindslieden ernstig be-
zwaar. Zij wijzen er op dat de gemeente
Zandvoort mede verantwoordelijk is voor
het circuitlawaai, ook al is de baan ver-
huurd aan de CENAV.

De ministers stellen in hun antwoord
aan de Kamerleden, dat zij nog niet over
voldoende konkrete gegevens beschikken
om te kunnen beoordelen of er in alle reeds
gebouwde huizen in de direkte nabijheid
van het circuit eveneens geluidwerende
voorzieningen dienen te worden getroffen.
Minister Vorrink kondigt in haar antwoord
wel de opstelling van een meetprogramma
aan.

Over de vraag welke overheidsinstan-
tie uiteindelijk bevoegd is in deze kwestie
in te grijpen, bestaat nog geen zekerheid.
Gedeputeerde Staten van Npord-Holland
hebben al laten weten dat zij, op grond van
de gemeentelijke autonomie, niets kunnen
doen.

In onze rubriek 'Nieuws kort en klein'
van dinsdag 12 februari j.l. deelden wij
mee, dat de regering zou hebben besloten
geen subsidie meer te velenen voor de
bouw van woningwetwoningen in de omge-
ving van het circuit. Dit op advies van de
hoofddirektie voor de bouwnijverheid in de
provincie Noord-Holland.

Banketbakkerij

HUIZE EIHORST
KARNAVA™AAT8 TRAKTEERT!
KARNAVAL-WEEK

R O O M B O T E R K O E K - W E E K
van 19-2 t/m 28-2 Vi p. van 2,75 voor I 2.25

6ROOT KARHAVALSFEEST
21-22-23-24 febr.

Bodega NOORD - Zandvoort
Celsiusstraat 196

met overdekte piste
2 orkesten
draaiorgel

* VADER ABRAHAM
en vele anderen

o.a. bezoeken: PRINS PÏETER l
en PRINS met RAAD VAN ELF
uit Heemstede

ENTREE 1,50 PILS 1,-
gekostumeerd (maar niet verplicht)

Aantrekkelijke prijzen voor de
meest orginele kleding



DIRK VAN DEN BROEK
IS MET ALLES GOEDKOOP!

VERGELUK DE WEKELIJKSE
„PRUSW'JZER"

VAN DE CONSUMENTENBOND

KUK DAN NAAR DE
DIRK VAN DEN BROEK-PRUS

Alle prijzen zijn tot
dezelfde hoeveelheid omgerekend

1. BAVARI A PILS 30cl.

2. AMSTELPILS 30cl.

3. PINDAKAAS 350gr.

4. BOERENKOOL 450gr.

5. KABEUAUWFILET 400gr.

6. ONTBIJTKOEK ca. 350gr.

7. ZONNEBLOEM-OLIE 625cc

8. SLAOLIE 625cc

9. PAPIEREN LUIERS 30 sis.

EDAH
RADAR
MARKT

30

EDAH
ZIEZO-
MARKT

30

120

59

189

255

GALERIES
MOOERNES

30

35

A&O

35

VI VO

37

150

129

290

CENTRA

38

142

70

170

260

ALBERT
HEIJN

144

75

260

197

139

280

DEGRUVTER

147

69

260

75

120

275

SIMON

41

125

69

239

63

165

259

IFA

150

SPAR

168

198

282

V&D

75

78

195

250

HEMA

58

, -

275

COOP

75

•
Dirk v.d. Broek

3 voor 89

39
1.19
69

2.29
59

1.99
1.19

M&/2.69

HERO ERWTENSOEP
daar blijf je van smullen!
LITERBLIKgeen 2Offrnaar

U)AG:.

VLOEIBAAR DREFT
afwasmiddel
geenJS8;J79lnaar

/ELKEl
\DAGj

GOLDEN WONDER CHIPS
naturel of paprika- fam. baal
geenjl

/ELKÈ1
VDAG.-J

CITROEN AFWASMIDDEL
2LITERCAN
geenlLöQ^maar

/ELKE
VDAG:.

VERKADE BESCHUIT
met veel eieren - rol 13 stuks
geenj56'maar

NIVEACREME
dubbele pot 200 cc.
9660395249" maar

jongediepvriesSPINAZIE
pak 500 gram
geenJ85"maar

JORDAN af was borstel
komt overal in en bij
geen jlSSIriaar

DE ECHTE COCA COLA
met die handige schroef dop
LITERFLES geen^WSfnaar

<DAG.v

SCHICK scheermesjes
of injectormesjes
set 5 stuks geeru21O~maar

(ELKE)
VDAGj

DUYVIS SALATA
fles 0,5 liter

.
VDAG:,

8x4 DEODORANTSPRAY
charme, sport of tabac
bus 150 gram geenjiaSTnaar

/ELKEl
VDAG:

SEVEN-UP
sprankelend lekker
LITERFLES geen^tômaar

PALMOLIVE toiletzeep
set 3 stukken
geenjWS'maar

CINZANOVERMOUTH
3/4 LITERFLES ~

20 DENIER mini panty's
maten 36-42 f\
geen^9Vmaar £m VOOR

KNORR SOEPEN
zilverzakjes-div.smaken

BOODSCHAPPENTAS
van sterk nylon, metalen hand-
greep geen^SOlnaar

GRANINI vruchtendrank
pure NEKTAR

ROSA-C rozebottelsiroop
dubbele f les 0,6 liter
geen^S'maar

je kunt het beter bij

halen f
AMSTERDAM. Mercatorplein 49/Janv. Galenstraat 79-85/Bilderdijkkade 41-53/26 Nassaustraat 26-30/ Lijnbaansgracht 31-32

Tussen meeria (winkelcentrum Osdorp)/ Delflandplein 188-194/ Burg. de Vlugtlaan 133 /Joh. Huizingalaan 180-188
ZANDVOORT:Kerkstraat19/ZWANENBURG-.Dennen!aan19 /HOOFDDORP:Kruisweg640/Gra(termeerstraat28 (MOBYDICK MULTIMARKT)
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Deze opname van de Kerkstraat anno
1902 geeft door het ijzeren hek op
de voorgrond de indruk dat de straat
in die tijd voor verkeer gesloten was.
Niets is minder waar: dokter C. A.
Gerke in het grote huis links, waar
nu bloemenmagazijn Vader gevestigd
is, was wel degelijk te bereiken het-
geen gezien zijn beroep ook wel wen-
seijk was. Het effekt werd verkregen
doordat de foto vanuit de kerktuin
genomen werd.

oprichting van flatraad in noord
slaat aan bij bewoners

Afgelopen dinsdag werd een vergade-
ring gehouden door de, begin deze maand
opgerichte, raad van het flatgebouw met
de nummers 309 t/m 529 in de Lorentz-
straat. Besproken werden de reaktles van
de flatbewoners naar aanleiding van het
oprichten van deze raad en het totstand-
brengen van een wijkgebouw in nieuw-noord.

De raad stelt zich ten doel de kón-
takten tussen de flatbewoners te bevorde-
ren en een betere woon- en leefsituatie te
verwezenlijken. Hiervoor heeft men per
etage een kontaktpersoon aangesteld, aan
wie men voortaan ideeën en opmerkingen
kan doorgeven. Deze mensen komen min-
stens één keer per maand bij elkaar om-de
problemen te bespreken en uit te werken.

Een week tevoren hadden de leden
van de flatkommissie een stencil onder de
bewoners verspreid, waarin wordt gevraagd
hoe men tegenover het idee van een flat-
raad staat. Ook werd een ruimte openge-
laten voor het plaatsen van ideeën. Enkele
dagen voor de vergadering had men de
formulieren weer opgehaald. 'Ik was er
vier uur mee bezig. Overal moest ik blijven
praten', aldus een lid van de kommissie.

Tijdens de bijeenkomst, die door de
zes kontaktpersonen, alsmede enkele an-
dere flatbewoners, werd bijgewoond,
werden de stencils besproken. Hieruit bleek
wel hoeveel behoefte men heeft aan een
dergelijke instelling. Zestig van de zeven-
enzestig bewoners staan positief tegenover
het plan. Vele mensen hadden bovendien
gebruik gemaakt van de gelegenheid om
ideeën en klachten kenbaar te maken. De
meest voorkomende waren:

— het schoonhouden van de flat,
zowel door de bewoners zelf als door de
gemeente;

— het installeren van een mededelin-
genbord beneden in de hal;

— beter openbaar vervoer in nieuw-
noord;

— geluidsoverlast van het circuit;
— het beplanten van de ruimte achter

de flat;
— het tot stand brengen van een

voorziening voor het autowassen.
De flatraad wil binnenkort een onder-

houd hebben met de woningbouwvereniging
EMM om deze reakties te bespreken.
EMM heeft al eerder laten weten zeer
positief tegenover het idee van een flat-
kommissie te staan. Ook wil men binnen
afzienbare tijd alle bewoners uitnodigen

k voor
FIETSEN

en
, , BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTÉ5TR. IB • TEL:44SS - ZflNDVQORT

voor een vergadering. Een datum hiervoor
zal nog nader worden vastgesteld.

Hierna kwam aan de orde de bespre-
king over de speelterreinen in nieuw-noord
van b en w met de bewoners van deze
wijk. Deze meeting zal plaatsvinden op
donderdag 28 februari om 20 uur in de
r.k. noodkerk aan de Linnaeusstraat. Op
die avond zullen ook de leden van de flat-
raad, alsmede enkele flatbewoners, aan-
wezig zijn.

Behalve over speelterreinen wil men
ook met burgemeester en wethouders
praten over de totstandkoming van kinder-
kreches in nieuw-noord. De faciliteiten
voor de opvang van kleine kinderen vindt
men momenteel onvoldoende. Belangrijker
vindt m?n echter nog het verwerkelijken
van een wijkcentrum in deze buurt, waarin
ruimte zou moeten zijn voor aktiviteiten op
kultureel, maatschappelijk en politiek
terrein.

Het idee van een flatraad juichen wij
van harte toe. Op deze manier funktloneert
onze demokratie In de ware zin van het
woord, namelijk: het volk regeert. Het
oprichten van wijk- en flatraden is daarom
ook een belangrijke stap op weg naar de
mondigheid van alle burgers, met name
wat betreft hun eigen woon- en werksituatie.
Zo hebben dergelijke raden een korri-
gerende, aanvullende taak ten opzichte
van de overheid.

nieuws kort
en klein

Niet alleen strandpachters en andere
eksploitanten van seizoenbedrijven treffen
de nodige voorbereidingen voor de komende
zomermaanden, ook de evenementenkom-
missie van de plaatselijke vvv is druk
doende met de aktiviteiten voor het seizoen.
Er staan een paar nieuwe evenementen op
stapel die nog nader moeten worden uit-
gewerkt. Zoals een strandvoetbal-kompetitie
voor hotel- en pensiongasten omstreeks
half juli en een muziekdag op iedere
woensdag in het hoogseizoen. De maan-
delijkse kunstmarkt op het Gasthuisplein
keert terug, maar zal dan waarschijnlijk
een andere opzet krijgen. De datum voor
de traditionele vismaaltijd op eerder ge-
noemd plein is vastgesteld op donderdag
27 juli. De vvv doet een beroep op de
organisatoren van sport- en andere evene-
menten in Zandvoort de diverse projekten
zo op elkaar af te stemmen dat zich geen
doublures kunnen voordoen.,

De in Zandvoort woonachtige bokser
Figting Mack heeft begin deze week in het

Ahoysportpaleis te Rotterdam een fraaie
puntenzege behaald op de Amerikaan
Manuel Gonzales. Het is de negende pun-
tenoverwinning sinds Mack aan een nieuwe
fase in zijn bokserskarrière begon. De
wedstrijd werd door ongeveer 3000 toe-
schouwers bijgewoond.

De zandvoortse amateurwielrenner Roy
Schuiten, die na deelname aan de wereld-
kampioenschappen in San Sebastian besloot
zijn wielerloopbaan op te geven, is op
deze beslissing teruggekomen.

Roy wilde zijn suksesvolle karrière in
de wielersport beëindigen omdat hij het
fietsen niet langer kon kombineren met de
eksploitatie van zijn wijnhandel. Nu hij voor
de bedrijfsvoering van zijn zaak een op-
lossing heeft gevonden, zal hij in het
komende seizoen opnieuw op de weg ver-
schijnen. Roy is inmiddels door bondscoach
Frans Mahn weer opgenomen in de selektie
voor de achtervolgingsploeg. De ploeg
die bij de wereldkampioenschappen het
brons veroverde en waarvan Schuiten toen
deel uitmaakte. Eerder werd Roy nederlands
achtervolgingskampioen bij de amateurs
en vierde bij de 50 km zonder gangmaker.

MET UW LAKENS EN SLOPEN

naar de

WASUNIE - Haltestraat 63b

burgerlijke stand
15—21 februari 1974

Geboren: Gerardus Maria, z.v. G. C. P.
Montauban en J. P. M. Duivenvoorden.

Overleden: Herman Christiaan Hendrik
Kramer, oud 67 jaar; Gijsbertus de Rooij,
oud 74 jaar, gehuwd met G. J. Upenburg.

Ondertrouwd: Graham Darwin Beasley
en Johanna Maria Woelinga; Petrus Johan-
nes Maria Sluijter en Maria Geertruida
Dresme; Abraham de Graaf en Karoline
Martine Hendrika van de Noort.

Gehuwd: Keimpe Willem Schuitema en
Jacoba Hendrika Maria Burger; Jan Koning
en Cornelia Alida Cassière Beekhuijs.

Geboren buiten de gemeente: Marga-
retha Robertina, d.v. J. R. Tervelde en A. V.
Voogt.

geen nieuwe snelwegen
naar zandvoort...
dat Is de mening van d'66 minister drs. Jos
Gruyters. De bewindsman vindt dat kan
worden volstaan met een geringe aanpas-
sing van de Zandvoortselaan om het verkeer
van een naar Zandvoort te regelen.

Hij heeft zijn opvatting inmiddels ken-
baar gemaakt aan het kollege van Gede-
puteerde Staten van Noord-Holland en de
gemeentebesturen van Bennebroek, Bloe-
mendaal, Haarlem, Heemstede en Zand-
voort en daarbij meegedeeld dat hij voor-
nemens is het provinciaal bestuur een
aanwijzing te geven om het in 1970
gewijzigde streekplan voor Zuid-Kennemer-
land te herzien.

De opvatting van de bewindsman sluit
aan op het enige maanden geleden in de
openbaarheid gekomen advies van de rijks-
planologiese kommissie, waarin zowel de
aanleg van de door de provincie gekozen
weg benoorden Aerdenhout als door de
gemeenten in de regio gewenste weg door
de waterleidingduinen — de zgn. Weg De
Ranitz — wordt ontraden en alleen ver-
betering van de Zandvoortselaan wordt
aanbevolen.

Evenals deze kommissie is de minister
van oordeel dat het waardevolle natuur-
gebied in Zuid-Kennemerland behouden
moet blijven. Speciaal het gebied tussen
Heemstede en Zandvoort is een van die
gebiedenen Nederland waar de aanleg van
nieuwe snelwegen zoveel mogelijk dient
te wordep vermeden. Ook al zouden zij
noodzakelijk *zijn op grond van de huidige
of de te verwachten verkeersintensiteit.

Om deze redenen wijst de bewindsman
zowel de weg benoorden Aerdenhout als
de Weg De Ranitz, af.

Verder acht hij de groei van Zandvoort
in strijd met het voltooiingskarakter dat
het streekplan heeft. Deze groei, aldus de
minister, zou vooral bestaan uit hoge
vestigingsoverschotten, voor het merendeel
woonforensen. Een verdere uitbreiding van
de woonbebouwing rondom Zandvoort zal,
volgens hem, steeds ten koste gaan van het
aangrenzende duingebied, dat dienst doet
als rekreatie-, waterwin- en infiltratiegebied.
In Zandvoort dient dan ook geen
woningbouw meer plaats te vinden buiten
de huidige begrenzing van de bebouwing.
Voorzover woonbebouwing daarbinnen nog
mogelijk is, zou dit niet mogen leiden tot
een bevolkingstotaal van Zandvoort
van méér dan 18.000 inwoners.

Alvorens zijn voornemen uit te voeren
(het geven van een aanwijzing tot herzie-
ning van het streekplan) wil de minister de
Zuid-kennemer gemeenten in de gelegen-
heid stellen hem hun zienswijze kenbaar te
maken. Voor Gedeputeerde Staten, die
vast willen houden aan het vastgestelde
streekplan, geldt dezelfde mogelijkheid. De
minister verwacht bij die gesprekken te
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zullen beschikken over een nader advies
van de rijksplanologiese kommissie over het
geven van de aanwijzing.

In hun memorie van antwoord op de
begroting voor 1974 zijn Gedeputeerde
Staten dezer dagen juist nog uitvoerig
ingegaan op de wegenkwestie. Ze zeiden
van mening te zijn dat van een ingrijpende
verbetering van de bereikbaarheid van
Zandvoort over de weg geen sprake zal
kunnen zijn als in het streekplan geen
nieuwe weg naar Zandvoort opgenomen zou
mogen worden. Slechts voor het meest
oostelijke deel van de Zandvoortselaan zou
een verantwoorde verbetering te krijgen
zijn door het maken van een nieuw wegvak
tussen de Zandvoortselaan (bij de Ooster-
duinweg) en de Westelijke Randweg.

zandvoort door
ministers bekeken

Zandvoort heeft zeker niet te klagen
over ministeriële aandacht.

Vorige week bekritiseerden de minis-
ters van miljeu en volksgezondheid
(Vorrink), binnenlandse zaken (De Gaay
Fortman) en volksgezondheid en ruimtelijke
ordening (Gruyters) het beleid van de
gemeente Inzake de lawaaimakers op het
circuit. En deze week werd bekend dat
laatstgenoemde bewindsman uit oogpunt
van landschap- en milieubescherming geen
nieuwe snelwegen naar Zandvoort wil en
geen verdere uitbreiding van de woonbe-
bouwlng in de gemeente.

Deze uitspraken van de ministers
staan zeker niet op zichzelf. Zij zijn ken-
nelijk van oordeel dat het voortbestaan van
een projekt als het circuit niet alleen een
bedreiging is voor het leef- en woonmiljeu
in de gemeente maar ook van nadelige
invloed, al zeggen zij dat niet met zoveel
woorden, op het behoud van de natuur-
gebieden tussen Zandvoort en het achter-
land.

Nu Zandvoort vanuit Den Haag zo
duidelijk met een paar kernvraagstukken is
gekonfronteerd, is het van groot belang
welk standpunt de politieke partijen van
Zandvoort de komende vier jaar gaan
innemen.

In het onlangs gepubliceerde konsept-
programma van de pvda voor de a.s. ge-
meenteraadsverkiezingen worden uitspraken
gedaan welke het standpunt van de be-
windslieden dicht naderen. Geen nieuwe
verkeersaders en een bebouwing die uitslui-
tend voorziet in de behoefte van de in-
woners. Ook in het voorlopig programma
van de drie samenwerkende linkse partijen
psp, ppr en d'66 komt deze opvatting tot
uiting.

De konfessionele partijen, plaatselijke
groeperingen en de vvd hebben zich over
deze zaken nog niet uitgelaten. Wellicht
dat zij, gestimuleerd of geprikkeld door de
ministeriële uitspraken, daar nu snel mee
afkomen.

In ieder geval gaat Zandvoort een
interessant verkiezingsjaar tegemoet. Een
jaar waarin de kiezers de kans hebben zich
duidelijk uit te spreken in welke richting
Zandvoort zal moeten gaan.

Het standpunt dat de Zandvoortse
Koerant t.a.v. deze kwesties — wegen,
circuit en uitbreiding — inneemt is lang-
zamerhand wel bekend, dachten wij. Voort-
bestaan van circuit, aanleg van nieuwe
verkeersaders door de duinen en bebouwing
van de natuurgebieden, die de gemeente
nog rest, zullen Zandvoort uiteindelijk meer
schaden dan bevoordelen.

GEEN NIEUWE WEGEN
NAAR ZANDVOORT...

zegt de minister. Maar die zijn ook niet nodig om het bureau van de

Zandvoortse Koerant te bereiken. Er zijn wegen genoeg die naar Willem-

straat 29 b leiden om u op te geven voor een abonnement op de koerant.

Er zijn nog meer mogelijkheden. U kunt nevenstaande bon invullen en

sturen naar antwoordnummer 151, of het telefoonnummer van de koerant

draalen: 2135. Ons blad vindt dan zijn weg naar uw adres.
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voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de fcrant.

Naam: -... .̂. ?.. ;... •... •;.. :... :... :.

Straat: •..-. 7.. r.. ... :... ?.. •=.. -... ;.-.. :... :••• :••• •••

Plaats: -... f.-. ?., p.: ?.. y.. -..; r... r... r... • •...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.
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Op donderdag 28 februari a.s. hopen
de heer en mevrouw

K. VAN DER MIJE

en
M. C. VAN DER MIJE-KESSLER

hun gouden huweijksfeest te herden-
ken.

Gelegenheid tot feiciteren van 15.30
tot 17.00 uur m het „Huis in 't Kost-
verloren" te Zandvoort.

Fam. van der Mije

Zandvoort, februari 1974
Huis in 't Kostverloren 319

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 23 en zondag 24 februari:

Zr. Th. de Roode, Noorderstraat 30,
tel. 6358.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 24 februari:
Eerste Lijdenszondag

10.30 uur: drs. J. W. Beks.

JEUGDHUIS

10.30 uur: Jeugdkapel, dhr. C. Spaans.

GEREF. KERK
Zondag 24 februari:

10.00 uur: ds. J. de Waard.
19.00 uur: ds. J. de Waard.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15

Zondag 24 februari:
19.00 uur: 'Samen leven'.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

H.W. L.W.
22febr .
23 febr.
24 febr.
25 febr.
26 febr.
27 febr.
28 febr.

03.48
04.18
04.53
05.11
05.48
06.23
07.02

H.W.
11.55
00.03
00.33
01.01
01.33
02.04
02.39

16.00
16.22
16.59
17.24
18.00
18.36
19.22

L.W.
— . —
12.22
12.57
13.20
13.56
14.28
15.05
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kinderen in noord vierden karnaval
met polonaise, liedjes en flesjes prik

Woensdagmiddag 20 februari stap Ik
om kwart voor drie de grote, witte tent
binnen In winkelcentrum noord, waar het
klnderkarnaval wordt gehouden. Enkele
honderden kinderen, al of niet vergezeld
van hun moeder, hebben zich In de piste
verzameld. Zij zijn verkleed als indianen,
cowboys, plpo's, titatovenaars, spoken
ridders, schone jonkvrouwen, verpleegsters,
chinezen uit de tijd van de han-dlnastie en
zigeuners. Uiteraard ontbreken ook de
boerenjongens en -meisjes niet op dit feest.
Verder zie Ik drie bijzonder jonge bruidjes.
Alsof er nooit een 'Marie, wordt toch eens
wijzer!' aktie Is geweest. Onder do aan-
wezlgen bevinden zich eveneens brandweer-
lieden, fotografen, zenuwachtige organisa-
toren, hoofden van scholen, souldanseressen
en een balende verslaggever, maar die
zijn niet verkleed.

Tot drie uur galmen de karnavalshits
door de tent. Den Uyl zit in den olie. Kiele
kiele Koeweit. Dan doet prins Olie-Noord,
gevolgd door een acht man tellende raad
van elf, zijn entree. Hij wordt begroet met
een driewerf alaaf. Serpentines worden
door de hele zaal geslingerd. Hierop vraagt
de presentator of de ouders weg willen
gaan. 'Eerder kunnen we niet beginnen.
Echt niet. Het is spijtig, maar het kan niet
anders'. Maar de ouders verdommen het
om weg te gaan en blijven om mee feest te
vieren. Dat feest begint met een polonaise
van kinderen, tezamen met de raad van elf.

Een triootje, bestaande uit een zanger,
een drummer en een trekharmonikaspeler,
verzorgt de muziek. Ze spelen alle bekende
karnavalsschlagers van de laatste jaren,
hierbij enigszins gehandicapt doordat de
zanger zijn teksten niet kent. Maar dit
lost hij op door de fragmenten die hij niet
beheerst op te vullen door het uitstoten
van aanmoedigingskreten, zoals 'Hup jon-
gens, nou allemaal meezingen'. Af en toe
laat hij ook kinderen liedjes zingen. Maar
dat deed Dorus vijf jaar geleden al. En dan
nog op schoot ook. Na deze 'zweterige
polonaise', zoals de presentator het noemt,
mogen de jongens en meisjes een flesje
limonade halen bij een in de hoek ge-

instaleerde bar. 'Rustig aan jongens, ieder-
een komt aan de beurt'. Maar ze doen het
niet rustig aan, integendeel, er ontslaat een
enorme run van dorstige kinderen op de
plaats waar het bruisende vocht verkrijg-
baar is. Nadat iedereen 33 cl sinas, cola
of seven-up heeft verorberd, betreedt een
nieuwe prins het vorstendom: jeugdprins
Pieter l, beladen met enige tientallen
onderscheidingen. Zijn motto is niet alaaf,
maar woepdika. Hij houdt een begroetings-
rede en deelt vervolgens samen met prins
Olie-Noord vier prijzen uit aan de kinderen
die het mooist en origineelst zijn verkleed.
Een Oliver Hardy en een maagdelijk wit
bruidje krijgen ieder een reuzen kleurboek,
een ziekenhuispatiènt een gitaar van plastic
en een spaanse danseres een poëzie album.
Als deze prijsuitreiking is afgelopen krijgen
alle kinderen een ijsje, waarna de raad van
elf een beroep doet op iedereen, vooral
ook op de ouders, om mee te doen aan
een nieuwe polonaise. 'Alleen zwangere
vrouwen mogen blijven zitten', roept één
der raadsleden. Na deze polonaise was
een demonstratie gepland van een amster-
damse trampolinevereniging. Deze komt
echter niet opdagen. Wie wél komt op-
dagen is Henkie Keur, de overbekende
akkordeonspeler. Hij voegt zich bij het
trio van karnavalsmuzikanten. Op de muziek
van dit tot kwartet uitgebreide gezelschap
wordt gedanst door de ouders. Dit na
een oproep van prins Olie-Noord. 'Wie

niet meedoet, moet voor de televisie begint
naar bed'.

Om half vijf komt mijn zesjarige
broertje naar me toe. Hij stopt zijn masker
en zijn toeter in mijn tas en vraagt of ik
hem naar huis wil brengen. Vind je het
niet leuk?' vraag ik. Hij schudt nee. Het
zit waarschijnlijk in het bloed. Mijn moeder
houdt er ook niet van. Ik breng hem even
naar huis en kom om vijf uur weer terug,
wanneer het feest wordt beëindigd. De
kinderen krijgen een zakje fruit en een
ballon mee naar huis en mogen bij de
naastgelegen bakker een zakje snoep halen.

Om kwart voor vijf is alles wat rus-
. tiger en praat ik, onder het genot van

een pilsje, wat na met de grote organisator
van het geheel, Fred van Rhee, en de
sekretaris van de vereniging, wiens naam
ik niet ken. Zij vertellen me dat men behalve
het organiseren van karnavalsfeesten ook
aktiviteiten ontplooit op ander terrein. Men
is bijvoorbeeld druk bezig met de reali-
sering van een wijkcentrum in nieuw-noord.

Op de hoek van de Pasteurstraat
heeft men een gebouw gepland, waarin be-
halve een gymnastiekzaal ook een aktivi-
teitencentrum zal worden ondergebracht.
Tijdens een onlangs gehouden gesprek met
burgemeester Nawijn, zei Zandvoorts bur-
gervader dat dit gebouw er over twee jaar
zal kunnen staan. Voor het zover is zal er
echter nog veel moeten gebeuren.

Op het feestprogramma van de kar-
navalsvereniging 'Oost West • Noord Best'
staan nog drie avonden, die gehouden'zullen
worden in de verwarmde overdekte piste
in het nieuwe winkelcentrum, namelijk op
22, 23 en 24 februari. Elke avond begint
het gebeuren om 20.11 uur. De toegangs-
prijs bedraagt ƒ 1,50 en een pilsje kost
/ 1.—. Rond. V.

overlevingskansen
voor

leerkrachten oranje nassau school
demonstreerden methoden speelleerklas

eanduaorbe hoeranl1

De avond waarop In de Oranje Nassau
School een openbare les gegeven werd
voor ouders met kinderen die dit jaar voor
het eerst naar een basisschool gaan, werd
op de tv het laatste deel uitgezonden van
een druk bekeken serie. Dit zou volgens
het hoofd van de school, de heer L. K. de
Vries, wel eens de reden geweest kunnen
zijn dat het aantal aanwezige ouders niet
zo groot was.

Toch waren er nog een kleine zestig
belangstellenden die zich op de stoeltjes
en aan de tafeltjes van de zesjarigen neer-
zetten om na een inleidend woord van de
heer De Vries te luisteren naar de interes-
santé kauserie van de onderwijzeressen
van deze klas, de dames Van den Bogaert
en Van Ettekoven. Uitvoerig werd de
methode toegelicht volgens welke in deze
klas de kinderen taal en rekenen wordt
bijgebracht. Bij het lezen wordt gebruik
gemaakt van visuele hulpmiddelen: wordt
het woord 'roos' geleerd dan toont men
daarbij een plaatje met een roos. Het
rekenen geschiedt volgens de Cuisenaire
methode, genaamd naar de Belg die deze
methode heeft uitgevonden.. De cijfers
1 tot en met 10 worden gevormd door
gekleurde staafjes, waarbij het cijfer 1 door
een staafje van 1 cm wordt voorgesteld
en zo verder tot het cijfer 10 dat uit een
staafje van een decimeter bestaat. Tien
verschillende kleuren, en met behulp van

deze houten staafjes krijgt dat abstrakte
rekenen voor de kinderen iets konkreets.

Al jaren boekt de Oranje Nassau
School met deze speelleerklas opmerkelijke
resultaten. Na een week is reeds de school-
rijpheid te bepalen, na Kerstmis zijn er
meestal al een paar kinderen die een boek
uit de bibliotheek kunnen halen, kortom
het is volgens de heer De Vries en de beide
onderwijzeressen verbazingwekkend wat
de kinderen in februari al onder de knie
hebben.

Jaarlijks wordt voor ouders met kin-
deren van die leeftijd een openbare les
gegeven en we zouden hen beslist willen
aanraden daar heen te gaan. Want al heb-
ben we dan maandagavond van 8 tot 10
uur weer in de eerste klas gezeten, met
behulp van gekleurde staafjes sommen
gemaakt, woorden foneties gespeld en de
kaartjes met dierennamen bij de bijbeho-
rende dieren gelegd, we geloven toch niet
dat we er in geslaagd zijn u in dit verslag
een duidelijk beeld te geven van hetgeen
er op het gebied van de onderwijsvernieu-
wing gaande is. Dat moet u zelf gaan zien
in de gezellige lokalen met door de kin-
deren aangebrachte wandversieringen,
waar timmerdozen zijn, een grote zandbak
en eerdaags zelfs een schildersezel.
U moet u het daar allemaal laten vertellen
door 'juf' Van den Bogaert en 'juf' Van
Ettekoven, die met hun begrip voor wat
het kind toekomt, het schoolgaan tot een
feest weten te maken.

Benijdenswaardige eersteklassers! We
hebben nooit het land gehad aan school,
maar een feest (?) Kr. M.

nieuws kort
en klein

Op maandag 25 februari brengen prins
Safari VII, zijn raad van elf en de hofkapel
de 'Kwalletrappers' een bezoek aan Nieuw
Unicum aan de Zandvoortselan om het'voor
de bewoners van het revalidatiecentrum
georganiseerde karnaval luister bij te
zetten. Het festijn begint om 19.30 uur.
Iedereen die het karnaval mee wil vieren
is van harte welkom.

De samenwerkende progressieve par-
tijen in Zandvoort psp, ppr en d'66 beleg-
gen a.s. maandag 25 februari een openbare
bijeenkomst in wijkgebouw Noord. Voor
deze vergadering zijn ook de pvda en cpn
uitgenodigd. Aan de orde komen een even-
tuele lijstverbinding tussen,de linkse par-
tijen in Zandvoort, de naam waarmee deze
konsentratie zich aan de kiezer zal presen-
teren en de opstelling van een groslijst van
kandidaten voor de a.s. gemeenteraads-
verkiezingen. De bijeenkomst begint om
20.30 uur.

De cpn Zandvoort heeft inmiddels al
gereageerd op de uitnodiging van de drie
partijen om de bijeenkomst van a.s. maan-
dag bij te wonen. De cpn schrijft dat-de
partij aan de uitnodiging geen gevolg wil
geven omdat van een lijstverbinding met

duysterghast
Nieuws over Duysterghast, da sociëteit,

waar een kommissie van vijf wijze mannen
een paar weken geleden blanko volmacht
kreeg de vorig jaar gerezen moeilijkheden
op bestuurlijk, organlsatorles en financieel
terrein tot een bevredigende oplossing'te
brengen.

Want van die oplossing zal het afhan-
gen of de sociëteit, die wordt gesymboli-
seerd door een in een Sandeman cape
gehulde figuur met een diep over de ogen
getrokken hoge hoed, wel of niet zal
blijven voortbestaan, Dat nieuws komt niet
van de zijde van het bestuur, dat op ver-
zoek van de kommissie door de leden een
absolute zwijgplicht kreeg opgelegd, maar
van een der kommissieleden. Deze ver-
klaarde enkele dagen geleden tegenover een
medewerker van een regionaal dagblad
dat 'de kans groot is dat Duysterghast de
problemen zal overleven, mits een drastiese
herziening in de organisatie wordt door- '
gevoerd'.

Vooral op financieel gebied valt er heel
wat te redderen. Duysterghast heeft
schulden. Die schulden zijn niet zo ekshor-
bitant als wel eens wordt beweerd, maar
toch nog altijd een bedrag dat in de tien-
duizenden loopt. En dat bedrag moet op
tafel komen, want de schuldeisers dringen
op betaling aan. Een deel van die schuld
kan worden betaald door de verkoop van de
inventaris van Duysterghast, die tot vorig
jaar oktober in het voormalige hotel Kiefer
aan de Zuid boulevard werd gebruikt.

De noodgedwongen verhuizing van de
sociëteit uit dit onderkomen naar de huidige
akkommodatie in Riche aan de Noord bou-
levard, zou een van de voornaamste '
oorzaken zijn van de financiële moeilijk-
heden. Niet tengevolge van de verhuiskos-
ten, maar door de huur van het hotelruimte
waar Duysterghast kontraktueel nog twee
jaar aan vastzit. Dat er in de afgelopen
jaren gelden verdonkeremaand zouden zijn,
wordt door de woordvoerder van de kom-
missie ontkend. Van wanbeheer zou niet
kunnen worden gesproken. Wel van beleids-
fouten en kommunikatiestoornissen bij de
dagelijkse leiding van de sociëteit. Daarom
moet de organisatie van Duysterghast
ingrijpend worden veranderd, opdat de in
het verleden gemaakte fouten zich in de
toekomst niet kunnen herhalen.

Bij een nieuwe opzet van de struktuur
gaat de gedachte van de kommissie uit
naar de aanstelling var; een administrateur
in vaste dienst. Het nieuw te kiezen
bestuur — want het huidige dat niet mag
praten moet straks ook verdwijnen — zou
zich dan uitsluitend met de niet-financièle
zaken Worden belast.

Op 8 maart a.s. zal de kommissie
rapport aan de leden van de sociëteit
uitbrengen en op grond van de uitkomsten
van dit rapport zal een besluit worden
genomen over de toekomst van
Duysterghast.

welke partij dan ook 'nooit sprake kan zijn'.
Blokvorming, aldus motiveert de cpn, is
een direkte aantasting van ons kiesstelsel
en het recht om vertegenwoordigd te zijn.
Wel is de cpn voorstander van samenwer-
king op die punten waar de programma's
elkaar raken.

De karnavalsvierders in Zandvoort-
noord kregen gisteravond in de piste nabij
het winkelcentrum bezoek van Vader
Abraham en de prins karnaval uit Heem-
stede-Aerdenhout met zijn gevolg, w.o.
het haarlemse ensemble 'Roetetoeters'.
Vader Abraham werd enthousiast begroet
door prins Olie-noord hetgeen de zanger
van populaire songs beantwoordde met zijn
karnavalshit 'Den Uyl zit in den olie'. Dat
was voor de feestvierders het sein voor een
feest dat tot in de morgen duurde en werd
begeleid door de onvermoeibare muziek-
compagnons van Ed Smit. Zelfs de vorige
avond ontvreemde geluidsinstallatie kon de
feestvreugde niet temperen.

Zoals bekend zal het karnavalsfeest
in noord vanavond, morgenavond en zondag
worden voortgezet. De organisatoren noe-
men het sukses overweldigend.

omroepers

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Programma zaterdag 23 februari:

4 Zandvoortm.—SVJ 14 u.
21 Zandvoortm. 2—Bl'daal 2 16 u.
25 Zandvoortm. 3—DSM 2 16 u.
33 SMS 6—Zandvoortm. 4 16 u.
60 Zandvoortm. 5—SAC 8 16 u.

B-junioren:
78 Zandvoortm. 1—EDO 1 14 u.

100 Halfweg 2—Zandvoortm. 2 14 u.
130 TZB 2—Zandvoortm. 3 12.15 u.
137 Zandvoortm. 4—HBC 4 14 u.
C-junioren:
156 HBC 1—Zandvoortm. 1 14 u.
186 Hoofddorp 2—Zandvoortm. 2 12 u.
194 Zandvoortm. 3—EDO 3 14 u.
206 HFC 4—Zandvoortm. 4 15.15 u.
A-pupillen:
293 Kennemers 1—Zandvoortm. 1 11 u.
319 Zandvoortm. 2—RCH 2 11.15 u.
329 Bl'daal 3—Zandvoortm. 3 11.15 u.
344 Zandvoortm. 4—Bl'daal 4 11.15 u.
347 Geel Wit 5—Zandvoortm. 5 11.15 u.
355 Zandvoortm. 6—DSS 8 10 u.
B-pupillen:
362 DCO 1—Zandvoortm. 1 11,
376 Zandvoortm. 2—DCO 2
387 Zandvoortm. 3—TYBB 3 11,
392 DSK 3—Zandvoortm. 4
400 Zandvoortm. 5—EDO 4
406 HBC 5—Zandvoortm. 7

Programma zondag 24 februari:
Zandvoortm. 2—Vitesse'22 3 14 u.

32 Zandvoortm. 4—BSM 3 12 u.
66 Zandvoortm. 6—Kennemers 6 12 u.
70 Haarlem 7—Zandvoortm. 7 9.30 u.

15 u.
10 u.
15 u.
10 u.
10 u.
10 u.

114 Beverwijk 8—Zandvoortm. 8 12 u.
122 Beverwijk 9—Zandvoortm. 9 / 12 u.
186 Zandvoortm. 10—DCO 12 ' uitgest.
A-junioren:
196 Geel Wit 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.
223 Têerrasv. 1—Zandvoortm. 2 14.30 u.
Dames:
248 THB 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.
Uitslagen zaterdag 16 februari:

Zandvoortm.—Bennebroek 12—1
SAC 3-Zandvoortm. 2 1—4
Energie 2—Zandvoortm. 3 ' 7—3
KIC 5—Zandvoortm. 4 2—O
Zandvoortm. 5—VEW 6 af g.

A-junioren:
De Brug 1—Zandvoortm. 1 2—3

B-junioren:
DEM 1—Zandvoortm. 1 2—3
Zandvoortm. 2—TYBB 2 afg.
Zandvoortm. 3—HFC 3 3—2
HFC 4-Zandvoortm. 4 3—1

C.-junioren:
Zandvoortm. 1—St.vogels 1 1—O
Zandvoortm. 2—Bl'daal 2 2—1
Zandvoortm. 3—HBC 3 1—4

A-pupillen:
Zandvoortm. 1—Kennemers 1 9-^-1
Zandvoortm. 3—HBC 3 3—O
Zandvoortm. 4—EDO 4 1—O
Schoten 4—Zandvoortm. 5 Z.n.o.
TYBB 7—Zandvoortm. 6 5—O

B-pupillen:
Zandvoortm. 1—RCH 1 ' 2—2
Halfweg 2-l-Zandvoortm. 2 O—O
Zandvoortm. 3—Schoten 2 ' 1'—1
Scholen 4—Zandvoortm. 5 0 -13
Schalkwijk 6—Zandvoortm. 7 4—O

f 500,— beloning voor par-
ticulier die ons aan een wo-
ning met minstens 3 slaap-
kam. en redelijke huur kan
helpen. Voor een gedupeerd
gezin. Tel. 2221. Vóór 14 u.
bellen.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Aangeb. diverse antiek, ta-
fel, beeldjes, klok enz. Prijs
Billijk. Tel. 3325.

Drukt 'n g r o t e drukker
uw familie- en handelsdruk-
werk beter dan.'n KLEINE?

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steedsdrukker

Te koop zware Peugeot
brommer. Tel. 2709 na 20 u.

Werkster gevr. 2 ochtenden
p. w. Mevr. v. Haasteren,
Wilhelminaweg 64.

Voor
omroepers

bellen 2135

COSTA del SOL
Bent u ze soms ook zo beu, de „wisselval-
lige en veranderlijke" weerberichten, met
plaatselijke buien (en dat plaatselijk is
dan nog precies boven uw woonplaats).

Is het dan te verwonderen dat we die twee
kostelijke weken vakantie die we jaarlijks.
hebben niet laten verregenen.

Neem het zonzekere en ga naar de COSTA
del SOL.

Daar laten weerberichten je koud omdat
het toch warm en zonnig is. Daar ben je
uit en dat is goed voor u na een jaar
werken. En intussen genieten van het land,
de mensen, de markt, het blauwe water
van de Middellandse zee.

U kunt dat allemaal gewoon bestellen en
vastleggen bij:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT : CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telafoph 6351



WISSELVALLIG WEEKEIND
VOOR TYPSOOS

Goheel togen da verwachting In kon
het Haarlemse Levl's afgelopen zaterdag In
de wedstrijd tegen Typsoos-Llons —
gespeeld In een goed bezochte Kennemer
Sporthal — geen krachtige en alles ver-
pletterende vuist maken. Integendeel. Levl's
behaalde slechts een minimale zege op de
basketballers uit de badplaats.

Hoewel beide teams niet tot uitzon-
derlijke spelprestaties kwamen viel er toch
voldoende te beleven in deze streekderby.
De spanning was vooral te danken aan het
voortdurend terugkomen van Typsoos, ge-
doodverfd als de ploeg die tegen Levi's
geen schijn van kans zou maken. Dat
pakte in de Kennemer Sporthal toch wel
even anders uit.

In de opstelling van Levi's lieten alleen
Smith en Akkerboon hun kwaliteiten gelden.
De in de wedstrijd tegen Raak/Punch zo
briljant spelende Leibowitz kwam er zater-
dagavond tegen Typsoos gewoon niet aan
te pas en zag zijn vaak fonkelende akties
de een na de ander sneuvelen.

Typsoos startte met een overwicht,
hetgeen na vijf minuten resulteerde in een
voorsprong van 6—10. Enkele intercepties
van Levi's en falende schoten aan de kant
van Lions sloegen de weegschaal naar de
andere kant en tijdens een time out wis-
selde Bartolome voor Roei Tuinstra.

Levi's bleek in de volgende minuten
echter duidelijk sterker in de rebound en
na 10 minuten speeltijd was de stand
30—10 in Het voordeel van de Haarlem-
mers.

Hank Smith was inmiddels ook op
3 p's gekomen hetgeen inhield dat ook hij
op zijn tellen moest gaan passen en rustiger
moest optreden. Via de goed spelende
Kroder en Tuinstra kwamen de Zandvoorters
terug, 34—35. Helaas verloren zij in de
laatste drie minuten'voor rust weer hun
greep op het spel en zodoende eindigde
de eerste helf met een onnodige achter-
stand van tien punten.

In de tweede helft konden de Haarlem-
mers deze voorsprong aanvankelijk hand-
haven. Met nog 12 minuten te spelen ging
het met Typsoos mis, 73—60. Freeman en
Tuinstra moesten het veld verlaten wegens
het verkrijgen van het maksimale aantal
fouten. Ogenschijnlijk een verloren zaak voor
de leeuwen. Met Stiphout, Leijsner, Barto-
lome, Vrolijk en Kroder wisten de Zandvoor-
ters echter schitterend terug te komen. Met
nog 5 minuten te spelen sloeg Harry Kip de
bal in eigen basket, 83—76. Met de stand
85—80 moest schutter Akerboom naar de
bank met vijf p's. Twee strafworpen van
Bartolome (85—83) in de voorlaatste
minuut. Een lay-up van Roy Leijsner
draaide op de ring weer in het spel.
De allerlaatste minuut lukte het Levi's, op
balbezit spelend, een kleine overwinning te
behalen.

Topscorers: Bartolome 10-11, Freeman
5-10, Kroder 6-11. Bij Levi's Akerboom
met 39 punten.

Zondag heeft Typsoos in een matig
bezette Pellikaanhal aan de A. J. van der
Moolenstraat een nogal moeizame zege
behaald op EBBC uit Den Bosch. Een zege
die notabene pas in de verlenging tot
stand zou komen.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat de
zege vrij gemakkelijk in Zandvoort zou
blijven. Snel ging het via Freeman en Lex
Kroder naar 17—8 en na acht minuten was
het reeds 33—20. Bartolome werd met
vier p's door coach Henny Blom naar de
kant gehaald en verwisseld voor Roei
Tuinstra. Het versterkte wel de aanval, maar
verzwakte de verdediging. Met een wat
zwak uitgevoerde press en een driftig
scorende Mitchell wist TBBC terug te
komen en de rust ging in met 56—56. In
vrij korte tijd had Lions 13 punten voor-
sprong prijs moeten geven.

In de tweede helft wisten de Braban-
ders een kleine voorsprong op te bouwen.
Na tien minuten wisselde de coach de veel
te solisties spelende Karel Vrolijk voor Roy
Leijsner. In de vijftiende minuut was de
stand gelijk en brachten de Zandvoorters
de stand op 91—86. Ook deze voorsprong
kon Typsoos niet vasthouden. Met een
laatste vertwijfelde schotpoging wist EBBC
op 94—94 te komen en een verlenging
uit het vuur te slepen. Het was echter
uitstel van eksekutie, want EBBC moest na
het verlaten van het veld van Bravard het
onderspit delven, 106—101.

Kroder (8-14-4), Tuinstra (7-0-8).
Na afloop van de wedstrijd diende

EBBC een protest in wegens het niet toe-
kennen van een doelpunt al dan niet ge-
scoord na het verstrijken van het rust-
signaal.

A.s. zaterdag vindt in de Pellikaanhal
de voor Typsoos-Lions zeer belangrijke
wedstrijd plaats tegen de runner-up
BS Leiden. Aanvang 20.30 uur.

Klein en groot
eten v. d. Werflf's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Wij zoeken voor onze
exclusieve zaak

een

verkoopster
MODERN ART
Thorbeckestraat 9,
Zandvoort.
Telefoon 3420.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v*d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 10 - ZANDVOORT TELEFOON 3270

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Brengt ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN)
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE ,

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING i

ADVIES EN LEVERING '

ZELFBOUWPAKKETTEN

OwMtfgd 1879 Gla

Stomerij ,DE TOL'
AANKOMENDE WEEK 23-2 tot 2-3

ELK STUK stoomgoed f 1,50
takenpakket f 4,25

dekens f 2,50
ook per 4 kg. f 9,50

DRY CLEANING

TOLWEG 18 telef. 6292

Deelname
K I H D E R O P T O C H T

ZONDAG 24-2-74
VERZAMELEN OM 1 UUR NIEUWE BEJAARDENTEHUIS
KOSTVERLORENSTRAAT.

Prijzen kinderoptocht te zien bij Sigarenmagazijn Grote Krocht,
met GRATIS voorstelling Pipo, Mamaloe en Dikke Deur in de
residentie Van Speykstraat.
1 5 hoofdprijzen.
200 kleine prijzen.

TOEGANG PISTE GRATIS

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M. en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van L-ennepweg 75

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

Banketbakkerij

HUIZE EIHORST
KERKSTRAAT 8 TR4KTFFRT l

KARNAVAL-WEEK ' '1HI1' LU% ' '
R O O M B O T E R K O E K - W E E K

van 19-2 t/m 28-2 Vi p. van 2,75 voor I 2.25

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

/ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor f 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Gevr. aan de zuidkant va-
kantiewonlng met mod. com-
fort voor 5 pers. voor de
maand juli a.s. Opg. telef.
020—154285.

ALLE VERZEKERINGEN
A. M. Folkers-Struvé

Thorbeckestr. 17 - Tel. 3283
Uw bromfietsplaatje + ver-
zekeringsbewijs voor 1974

liggen voor u klaar.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Voor uw hamster of cavia
„Cavl-Vit". Ze hebben het
nodig, voor hun welzijn. Ver-
krijgbaar bij uw dierenzaak,

Geco, Raalte.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinden
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023-377767.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hasselt
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

Zoekt u een tuinman?
ƒ 6,50 p. uur, J. KOOLE,

p/a K. Tanis, Bosstraat 131
Nieuw-Vennep.

DOE DONS
GA DONS

Dekbedden
1-persoons 130x200 cm v.a.
/ 99,— p. stuk; 2-persoons
200x200 cm v.a. f 159.—

p. stuk.
KUIK • TEXTIEL

Grote Krocht 30—32
't INTERIEUR

Stationsplein 13—15
Tel. 6975

Gevr. voor tent Kroon toilet-
juffrouw. Fazantenstraat 6.
Tel. 6840.

Te huur gemeub. 4-kam.flat
aan zee van 22/2 tot 31/3
a.s. Lift, c.v., garage. Mak.
o.g. J. Boogaard, tel. 2210.

Te koop of te huur gevraagd
flinke bergplaats, vloeropp.
tenminste 100 m2. Mak. o.g.
J. Boogaard, tel. 2210.

Ta koop: Dordrecht gasfor-
nuis met grill etc. / 125,—,
Jüncker geiser ƒ 60,—, Itho
wasemkan.-ventilator ƒ 50,-.
Tel. (023) 233061 (na 4
uur).

Gevr. Hef zelfst. meisje voor
huish.b. en 2 kinderen, 6 en
3 jr. Tel. zaak 5986, privé
6333.

Te koop O.K. Jol, wedstrijd-
uitvoering, dubbele uitrus-
ting + trailer. Vraagprijs
ƒ 2.250,-. Tel. 02507—5884.

Wonlngruil. Aangeb. A'dam
eengezinswoning, 4 kam.,
douche, box en gr. zolder
in Slotermeer, huur ƒ 165,—
p. mnd. Gevr. in Zandvoort
iets dergelijks.
3r. no. 1500, Zandv. Krt.

Ik zoek een goed tehuis, ik
ben een vrouwtje, 1 jaar
oud maar kan geen poesjes
meer krijgen. Gratis afhalen.
Tel. 3994.

Wegens omstandigheden kan
mevr. Wezenbeek nog geen
honden trimmen. Tijdelijk
waarneemster mevr. Renée
Schram, Mr. Troelstrastr. 7,
tel. 4999.

Woningbouwvereniging
"Eendracht Maakt Macht"

Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar:

1. de eengezinswoning
Willem Kloosstraat 11,
huurprijs ƒ 140,30 per maand.

2. de eengezinswoning
Willem Drayerstraat 7,
huurprijs ƒ 133,— per maand.

3. de flatwoning
Keesomstraat 123,
huurprijs ƒ229,95 per maand.

4. de flatwoning
van Lennepweg 18/1,
huurprijs f 131,60 per maand.

5. de flatwoning
Keesomstraat 371,
huurprijs ƒ293,90 per maand.

6. de flatwoning
Lorentzstraat 176
huurprijs ƒ326,— per maand.

7. de woning Gasthuishofje 26
(voor ouder echtpaar)
huurprijs ƒ97,40 per maand.

8. de garage Keesomstraat 43a
huurprijs ƒ40,— per maand.
Voor de garage hebben de bewoners van het
betreffende blok voorrang op toewijzing.

Ingaande 1 april 1974 komen deze woningen in
aanmerking voor verplichte huurverhoging.
De toewijzing van deze woningen geschiedt op
rangnummer. Het bestuur verstrekt een bereid-
verklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij Burgemeester en
Wethouders. Het inkomen van het gezinshoofd is
medebepalend i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór dinsdag 26 februari a.s. 19 uur
aan het kantoor van de vereniging, Noorderstr. 1
onder vermelding van rangnummer. De uitslag van
de vooropige toewijzing zal eerst donderdag 28
februari, 2 uur, in het gevelkastje Noorderstraat 1
worden gepubliceerd.

Christelijk Onderwijs
ZANDVOORT

Aanmelden van leerlingen

Voor onderstaande scholen bestaat dagelijks aan
school of telefonisch de mogelijkheid leerlingen
aan te melden voor de nieuwe cursus.
Op de basisscholen wordt modern onderwijs ge-
geven, gebaseerd op de laatste pedagogische en
didactische principes met moderne leermethoden.
Aan beide basisscholen is de Ie klas een speel-
leerklas.

Aan de behoeften van deze speelleerklassen is het
ontwikkelingsmateriaal van de kleuterscholen aan-
gepast. In de Wilhelmina-kleuterschool is tevens
een crèche gevestigd onder gediplomeerde leiding.

KLEUTERSCHOLEN:
„Klimop", Dr. de Visserstraat 2.
Hoofdleidster: Mevr. A. Bosma-Veenstra,
Sophiaweg 43, tel. 3721.
Wilhelmina-Kleuterschooi, Lijsterstraat 3,
tel. 4323.
Hoofdleidster: Mej. A. Smits,
Oosterparkstraat 61, tel. 2681.
„De Woelwaters", Dr. J. P. Thijsseweg 28,
tel. 5083.
Hoofdieidster: Mej. M. van 't Hooft.

BASISSCHOLEN:
Oranje-Nassauschool, Dr. C. A. Gerkestr. 12,
tel. 4325.
Hfd.: L. K. de Vries, Reinwardstraat 7,
tel. 5176.
Beatrixschool, Dr. J. P. Thijsseweg 2,
tel. 4664.
Hfd.: A. L. Moll, Dr. J. P. Thijsseweg 24,
tel. 6061.

ALLEEN BIJ BLOEMHUIS
y/

NIEUW-NOORD - PASTEURSTRAAT 6
AZALEA f2,50
PRIMULA f 1.—
SINGERARIA fl.50

TE KOOP (TE HUUR)
in het Boulevardcentrum te

ZANDVOORT
Als onderdeel van een complex van o.a. winkels,
dolfirama, flats, hotel en restaurants:

DAGWINKELS
Burg. Engelbertstraat 2+4, 8 en 10
2+4 koopsom ƒ 110.000, huurs. ƒ 12.000 p.j.
8, 10 koopsom ƒ 60.000, huursom ƒ 6.500 p.j.

BEDRIJFSRUIMTE
Aan het Schuitengat (met uitzicht op zee)
uitst. geschikt voor show-room, opp. 200 m2.
Koopsom f, 180.000, huursom / 20.000 p.j.

GARAGES
Nog enkele te koop (ƒ 8000) of te huur
(ƒ60 p. m.).

Inlichtingen bij:

De Ridder & Strijbis b.v.
onr. goed dir. J. M. Strijbis mak. o.g.

lid NBM, MCC, Adr. Pauwlaan 29 te Heemstede,
telefoon 023—28 85 50

of het informatiekantoor gelegen aan de
Passage nr. 7 te Zandvoort, tel. 02507—6676.

Uitgebreide documentatie beschikbaar.



MENNO heeft zijn EIGEN ZAAK
TELEFUNKEN zwart/wit
61 cm
BLAUPUNKT K.T.V.
66 cm 110° Mantana
2WART/WIT
61 cm 110°
FERGUSON K.T.V.
51 cm
MIRAGE zwart/wit

van / 819,- VOOR ƒ 598.-

van ƒ2695,- VOOR ƒ 1898.—

van ƒ 930,- VOOR f 598,-

van ƒ2150,- VOOR ƒ1598,-
van ƒ 678- VOOR f 498,-

BIJ AANKOOP WORDT UW ANTENNE
GRATIS NAGEZIEN

SCHAUB LORENTZ type 1341 NN K.T.V.
van ƒ2368,- VOOR ƒ1528,-

ONDANKS MIJN LAGE PRIJZEN GEEF IK 100% SNELLE 24 UUR SERVICE

IMPERIAL K.T.V.
66 cm, 110° van ƒ 3050,- VOOR ƒ 2100.—

TOSHIBA STEREO SET TYPE SM 130
van ƒ 798,— VOOR ƒ 499.-

IH STEREO SET RADIO CASSETTE RECORDER
2 boxen ƒ 999,—

Type SM 390 van ƒ 1598,— VOOR / 1099.—

RADIO CASETTE RECORDERS o.a. type RT 299 F
van ƒ 430.— VOOR ƒ 289,-

DUAL PICK UPS TYPE 1214/650
van ƒ 376,- VOOR ƒ 290,-

KOELKASTEN 1401
van ƒ 415,- VOOR / 300.—

ZANUSSI K.T.V.
66 cm, 110° van / 2565-
KOELKAST met 3 sterren garantie
vriesvak 225 l van ƒ 890,—
BRAUN SCHEERAPPARATEN, synchroon

van ƒ 130,—
CARMEN HAARKRULSET, 17 krullers en

STOFZUIGERS
van / 290,—

STEREO RADIO'S TELEFUNKEN
incl. boxen Allegretto van ƒ 790,—

MONO RADIO'S van ƒ 270,-

VOOR ƒ 1599,-

VOOR ƒ 698.-

VOOR ƒ 85.-
22 krullers
vanaf ƒ 75,-

VOOR / 175,-

VOOR f 698.-

VOOR / 199,-

T D Z A N D V O O R T
Boulevard Barnaart 14, hoek Trompstraat Telefoon 02507 - 3757

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

l

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
rwart/wit-televisies
radio's
bandrecorders
wasmachines
centrifuges

ik Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

DONKERE DA6EN ? DONKERE ETALAGES ?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische Inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Voor uw interieur:
Mooi BEHANG van R & D
ZO - PAS
Kamer-pastapijt van R & D
DEGALUX jalouzieën voor winter en
zomer
PVC-vouwdeuren

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 • Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties • Invullen aangiftebiljetten
en Assurantiën

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 - Telefoon 4161

l

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef, 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Schoonheidssalon

Ud A.N.B.O.S.

• GEZICHTSBEHANDEL1NG
• LICHAAMSMASSAGE
• ELEKTRISCHE ONTHARING
• HARSBEHANDELING
• MAKE-UP -
• MANICUREN

Frans Zwaanstraat 68 • Zandvoort
Afspraken: tel. 02507—3621

Wij moeten vóór 1 MAART a.s. van al ons
BABY en KLEUTERGOED af. Daarom

halve prijzen
KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32. Tel. 02507—6975.

DUW
WYCK
ZAND-
VOOKl1

Hilversum, 's-GraTdandscweg 91

Praktisch in de duinen
wonen, met de zee om de
hoek en de bossen vlakbij.
Ovcrholland bv bouwt zo'n
unieke combinatie aan de
Jan van Galenstraat in
Zandvoort, direct bij de
Boulevard Barnard.
78 twee- en driekamcrflats.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen vanaf f 55.500,-.
Vraag inlichtingen bij uw
makelaar of bij de directie-
makelaar:

H. W. Costcr
Makelaar in onroerende
goederen
Burg. Engelbertssfr. 11,
Zandvoort
Tel. 02507-5531/6114

P.S.P. - P.P.R. - D'66
Beste vrienden,
In verband met de deelneming aan de komende
Gemeenteraadsverkiezingen is het noodzakelijk
dat, op korte termijn, een vergadering wordt ge-
houden.
Om deel te kunnen nemen moet namelijk iedere
politieke groepering ingeschreven worden in een
register.
Dit verzoek tot registratie zal tussen 19 februari
en 4 maart moeten worden ingediend.
Er zijn tot op heden nog geen besluiten genomen
omtrent de wijze waarop aan de verkiezingen zal
worden deelgenomen.
De samenwerking tussen P.S.P., P.P.R. en D'66
is nu zo goed als rond. Echter met de andere
Progressieve partijen is nog niet gesproken. Wij
zullen daarom voor de a.s. vergadering de P.v.d.A.
en de C.P.N, schriftelijk uitnodigen.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op

MAANDAG 25 FEBRUARI om 20.30 UUR
in Wijkgebouw Noord.

A G E N D A :
1. Lijstverbinding progressieve partijen

PAUZE
2. Wijze van deelneming (event. naam)
3. Kandidatenlijst

Lou Koper
Leo Heino
Theo van Wely

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

TE HUUR gevraagd in Zandvoort door echtpaar

VRIJ HUIS
voor mei of juni

Brieven onder letter KC aan Intermarco Neder-
land B.V., Weesperstraat 75, Amsterdam, of tel.
020—4225 12 na 6 uur.

BLOEMENMAGAZIJN

heeft voor u de mooiste BLOEMEN EN PLANTEN!

Loop u even binnen, Grote Krocht 24, tel. 2301.
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grepen en grappen uit 3 dagen karnaval

Een jeugdige deelnemer

In trance

Foto's Frans Groenheide

Vanaf vrijdagavond t.e.m. zondagavond
heeft het karnaval door Zandvoort gedaverd
met kroegentochten die tot diep In de
morgen werden voortgezet, een officiële
ontvangst door het gemeentebestuur van
prins Safari Vil op zaterdagmiddag, een
kinderoptocht op zondag met drumbands
majorettenkorpsen, karnavalsbal en •demas-
que In de tent van 'De Scharrekoppen' op
een terrein aan de Van Speykstraat en in
de tent van de karnavalsklup 'Oost-West,
Noord-Best', staande bij het winkelcentrum
noord.

En dan werd er op vele andere p laat-
sen in de gemeente nog karnaval gevierd,
o.a. in restaurant Zomerlust aan de Koster-
straat en restaurant Keur aan de Zeestraat.
En overal doken karnavalsprinsen op in de
leeftijdsgroep van de zeer jeugdigen tot
de meer oudere jaargangen. Er deed zelfs
een gerucht de ronde dat in een der
bejaardenoorden die Zandvoort rijk is een
prins karnaval van 94 was opgestaan.
Maar daar konden we geen officiële beves-
tiging van krijgen.

Door de stortvloed van karnavalsaktivi-
teiten moeten wij ons wel beperken tot
wat grepen en grappen uit de achter ons
liggende pretdagen.

Een van de zelfs tot de landelijke pu-
bliciteitsmedia doorgedrongen grappen
was de ontvoering van wethouder N, J.
Janssens, die vrijdagmiddag op weg naar
het karnaval in Oss op de boulevard werd
gekidnapt door enkele leden van de kar-
navalsvereniging 'Oost-West, Noord-Best'.
Men wilde de wethouder niet eerder zijn
vrijheid hergeven alvorens burgemeester
Nawijn schriftelijk zou hebben beloofd
volgend jaar het karnavalsfeest in noord te
komen bezoeken. Die eis schoot de heer
Nawijn in het verkeerde keelgat. Hij gaf
de karnavallers het bevel de wethouder
direkt los te laten,'anders zou hij de politie

• inschakelen."De^geschrokkerr prins-Olie-"'
Noord en zijn raad van elf lieten de heer
Janssens direkt gaan.

Zaterdagmiddag was de toorn van de
magistraat al weer zo ver gezakt dat hij
prins Safari VII van de karnavalsvereniging
'De Scharrekoppen' op het bordes van het
raadhuis kon ontvangen, nadat deze uit
een fototoestel tevoorschijn was gekomen.
Na een donderend alaaf hield de eerste
burger een geheel aan het karnaval aange-
paste rede en dat brengt de doorgaans zo se-
rieuze magistraat er ieder jaar beter van af.
Er groeit nog eens een echte karnavalsprins
uit, merkte een der toehoorders op. Alleen
aan het slot van zijn speech vol grollen en
grappen plaatste de heer Nawijn een
ernstige voetnoot. Hij vroeg de prins inci-
denten te vermijden die het karnaval zouden
kunnen ontsieren. Voor zover ons bekend
heeft men aan die oproep, enkele uitzon-
deringen daargelaten, gehoor gegeven.

De daags na de ontvangst van de
prins gehouden kinderoptocht was evenals
de voorgaande jaren een van de aardigste

onderdelen van het karnaval, maar wat
beslist minder was dan vroeger was de
organisatie van het gebeuren.

Bij de prijsuitreiking had men helemaal
de greep op de situatie verloren. En dit
laatste brengt ons tot het volgende slot-
kommentaar: het aantal karnavalsverenigin-
gen, prinsen en raden van elf mogen met
sprongen omhoog gaan, de kwaliteit van
het gebeuren daalt zienderogen. Er viel dit
jaar weinig of geen vernuft en vindingrijk-
heid te bespeuren in de presentatie van het
programma. Het hing allemaal als los zand
aan elkaar.

De zandvoortse karnavalsverenigingeri

Toeschouwers langs

karnavalsroute

zouden in de naaste toekomst de mogelijk-
heid van een lijstverbinding eens onder
ogen moeten zien, zoals bij politieke par-
tijen die zich aan elkaar verwant voelen wel
eens gebeurt. Voor karnavallers moet dat
overigens geen heksentoer zijn. Zij zijn
immers, volgens de door hen in de laatste
dagen veel bezongen en aanbeden schlager
van Vader Abraham, allemaal geestver-
wanten in Den Olie.

eanduoorrSE teran}1

typsoos lions bleef
bs leiden
de baas

In de strijd om de derde en vierde
plaats In Typsoos-LIons er in geslaagd om
BS Lelden In de eerste ronde op punten
te verslaan.

BS Leiden, dat de vorige week in
moeilijkheden was geraakt, door een konflikt
tussen de drie amerikaanse spelers en
coach Rob de Wit, moest in de wedstrijd
tegen haar zandvoortse tegenstander de
lange pivot Reggie Royals op de bank laten
wegens een enkelblessure. Ook Lions
ontsnapte niet aan de ziekenboeg, omdat
de steunpilaren Freeman en Kroder bepaald
niet fit aan de start verschenen.

In vorm was echter Vic Bartplome,
behalve topscorer (20-41), was hij meester
in de aanvals- en verdedigingsrebound,
blokte uitstekend en 'dakgootte' voortref-
felijk, kortom voor de Leidenaren moet Vic
een nachtmerrie geweest zijn.

De eerste minuten hadden de mensen
uit de sleutelstad een lichte voorsprong,
dank zij hun scoringsmachine Webster
(16-30) en Heuts (14-2), maar nadat
Leijsner in het veld gekomen was, lukte het
de Zandvoorters de achterstand om te
buigen in een voorsprong. De rust brak aan
met een voor de Lions leuk uitzicht,
47—38.

De eerste vijf minuten van de tweede
helft verliepen echter minder suksesvol
voor Lions. Leiden wist, dank zij het agres-
sieve spel van Petrici, angstig dichterbij
te kruipen, 57—54. Typsoos wist echter
zijn geringe voorsprong te behouden, na
12 minuten 69—64 en toen in de dertiende
minuut Heuts en Petrici met het maksimale
aantal p's naar de bank konden gaan,
drukten de leeuwen beslissend door. In de
achttiende minuut werd de stand 90—76.

Dat BS Leiden in de laatse fase van
de wedsrijd de score nog wist op te voeren,
kon niemand in het zandvoortse kamp
verontrusten, 96—88.

A.s. zaterdag, 2 maart, in Delft tegen
Raak/Punch, aanvang half negen.

Stand:
Transol/RZ 28—52
Levi's 28—50
Raak/Punch 29—44
BS Leiden 29—40

Typsoos/L 30—40
EBBC 29—34
NN Donar 29—32

watrstandn
H.W.

26 f eb r.
27 f eb r.
28 febr.

L.W. H.W. L.W.
05.48 01.33 18.00 13.56
06.23 02.04 18.36 14.28
07.02 02.39 19.22 15.05

nieuws kort
en klein

In de krant van afgelopen vrijdag
maakten wij melding van de oprichting van
een flatraad in Nieuw-noord. Hierin stond
dat het idee erg enthousiast werd ontvan-
gen door de inwoners van het betreffende -
flatgebouw. Maar niet alleen door hen,
bleek uit de vele reakties die wij hierop
ontvingen. Daarom wil de flatkommissie
de oprichting van dergelijke raden in
andere flats, straten en buurten stimuleren
en ook helpen bij de opbouw daarvan. Men
kan zich daartoe wenden tot het flatbestuur,
bij monde van Emmy Schols, Lorentz-
straat 473, telefoon 6223.

Wanneer niet op korte termijn een
oplossing wordt gevonden voor de aanstel-
ling van sportinstrukteurs en -instruktrices
zal de gymnastiekvereniging 'Sporting Club
Zandvoort' op 1 maar a.s. worden opge-
heven. Het bestuur heeft in de vakbladen

reeds verscheidene malen een oproep ge-
plaatst voor gymnastiekinstrukteurs, maar
tot op heden zonder resultaat. 'Mede door
de eksentriese ligging van Zandvoort is het
zeer moeilijk goede leiding te krijgen en
te houden', aldus het bestuur.

Op 20 maart a.s. belegt het komité
'Tuin- en dorpsverfraaiing Zandvoort' in
hotel Keur aan de Zeestraat een algemene
ledenvergadering. Tijdens deze bijeenkomst
komt o.m. de verkiezing van een bestuur
aan de orde, waarvoor momenteel door een
werkgroep een kandidatenlijst wordt voor-
bereid.

De vroegere gemeentesekretarls van
Zandvoort, de heer W. B. M. Bosman, zou
zich inmiddels bereid hebben verklaard als
voorzitter van 'Tuin- en dorpsverfraaiing' op
te treden. De tegenwoordige gemeente-
sekretaris, de heer J. Hoogendoorn, zou
eveneens een bestuursfunktie ambiëren.

In galerie Eijlders aan de Verlengde
Haltestraat wordt a.s. zaterdag 2 maart
een tentoonstelling geopend van werken
de beeldhouwster Marianne Souwerbren en
de schilder Sam Parabirsingh. De eksposi-
tie zal zaterdagmiddag om 17.00 uur
worden ingeleid door de auteur Leo

Boekraad.
De tentoonstelling duurt tot 24 maart

a.s. en is, behalve 's maandags, dagelijks
te bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur.

Eind vorige week heeft de NCRV
tv-spelleiding Zandvoort aangewezen als
de plaats waar het 'Spel zonder grenzen',
een soort super zeskamp tussen landen-
teams, zal worden gehouden. De datum
is bepaald op 12 juni. Men acht het binnen-
terrein van het circuit het meest geschikt
voor het spel.

'Oud-zandvoortse dorpsbeelden in
kleur' is de titel van een dia-voorstelling
welke op zaterdag 23 maart a.s. plaats
vindt in de kongreszaal van 'Zomerlust' aan
de Kosterstraat. De te vertonen dia's be-
strijken de periode tussen 1890 en 1920
en zijn afkomstig uit de verzameling van
de oud-gemeente-archivaris, de heer
G. N. de Heer.

De voorstelling begint om 2.00 uur
en de entree bedraagt ƒ 2,50. Tijdens de
pauze zal een pop in oud-zandvoortse
klederdracht worden verloot. De opbrengst
van de dia-avond is bestemd voor het
Wurf-gedenkboek, dat momenteel wordt
voorbereid door het genootschap 'Oud-

Zandvoort'. Dit boek zal waarschijnlijk eind
dit jaar verschijnen.

B en w van Zandvoort hebben de ge-
meenteraad geadviseerd het verzoek van
de Kon. Ned. Maatschappij voor Haven-
werken om verlenging van de reservering
van het terrein aan de kop van de Van
Lennepweg, af te wijzen. De termijn van de
optie is inmiddels al verstreken. Haven-
werken had om een nieuwe verlenging
gevraagd teneinde een plan te ontwikkelen
voor de bouw van een kasino met een
aantal andere voorzieningen op rekreatief
gebied.

B en w zijn echter van oordeel dat
het geen zin heeft deze grond voor de
bouw van een kasino te reserveren, temeer
daar het nu al vaststaat, dat Havenwerken
geen konsessiehouder van een gelegali-
seerde speelbank kan worden.

De optie van Havenwerken op het
terrein aan de kop van de Van Lennepweg
dateert uit de jaren zestig, toen er plan-
nen bestonden voor de aanleg van een
pier. Voor de bebouwing aan de landzijde
heeft Havenwerken diverse plannen ontwik-
keld welke één voor één sneuvelden.

Naar aanleiding van de wens van een

aantal flatbewoners in Zandvoort nieuw-
noord inzake de oprichting van kinder-
krèches in deze wijk (zie Zandvoortse
Koerant van j.l. vrijdag), deelt het bestuur
van de krèche 'de Zeepony' aan de Lin-
naeusstraat mee, dat men bereid is deze
krèche ook gedurende enkele middagen per
week open te stelen.

De krèche, welke onder deskundige
leiding staat, is thans vijf ochtenden per
week open van 8.45 uur tot 12.00 uur
voor kinderen van 2 t.e.m. 4 jaar. Binnen-
kort, zo deelt het bestuur mede, zal door
middel van een cirkulaire aan ouders/ver-
zorgers van reeds ingeschreven kinderen
worden gevraagd hun wensen en verlan-
gens kenbaar te maken over de openings-
tijden van de krèche, het plaatsen van een
ideeën- en klachtenbus en de vorming van
een schoolbestuur door de ouders. Ge-
interesseerden kunnen deze cirkulaire
afhalen bij de krèche aan de Linnaeusstraat.

eanduüorbe taranr

WETHOUDER JANSSENS WERD ONTVOERD...
en enkele uren gegijzeld door de karnavalsvereniging 'Oost-West, Noord-

Best'. Men wilde hem zijn vrijheid hergeven op voorwaarde dat burgemeester
Nawijn er In zou toestemmen volgend jaar het karnaval in noord te bezoeken.

De Zandvoortse Koerant bezoekt noord en alle andere wijken van Zandvoort
2x per week met nieuws, verslagen, reportages en nog veel meer Informatie

over Zandvoort. Ontvoeren en gijzelen hoeft niet. Nevenstaande bon van

uw naam en adres voorzien en opsturen naar het antwoordnummer van de

koerant Is voldoende.

N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: - •... g-.. £.. ?.. ?.. y.. -... ?.. v.. -... -... -... •,..

Straat: 7.. T.~ •=.. ~... :... ?.. -f.-. -... :... :... -... •-... -...

Plaats: -... T.V rrr.- pvr v-.= j-, r ?.. fr.: -rr; j,. T.. -... -...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart. |



familiebenchten

Na een moedig gedragen lijden ging
heden van ons heen

DIRK VAN KOERT
op de leeftijd van 69 jaar.

Uit aller naam:
J. Koper-van Koert
C. Koper
Martin
Helga

Zandvoort, 23 februari 1974
Keesomstraat 12
De overledene is opgebaard in één
der rouwkamers Zijlweg 63 te Haar-
lem; gelegenheid tot bezoek van
14.00 tot 15.30 uur en van 19.00 tot
19.30 uur.
De crematie zal plaatshebben woens-
dag 27 februari in het crematorium
te Velsen, na aankomst van trein
13.56 uur, halte Westerveld.

drie raadsleden willen éénrichtingsverkeer
in celsiusstraat terug

1924 1974

Op donderdag 28 februari a. s. hopen
de heer en mevrouw

K. VAN DER MIJE
en

H. C. VAN DER MIJE-KESSLER

hun gouden huwelijksfeest te herden-
ken.

Gelegenheild tot feliciteren van 15.30
tot 17.00 uur in het „Huis in 't Kost-
verloren" te Zandvoort.

Fam. van der Mije

Zandvoort, februari 1974
Huis in 't Kostverloren 319

De gemeenteraadsleden R. A. van As
(kvp), A, J. v. d. Moolen (pvda) en zijn
fraktlegenoot M. Weber hebben In een
gezamenlijk schrijven aan b en w verzocht
het éénrichtingsverkeer In de Celsiusstraat
in het belang van de verkeersveiligheid
opnieuw In te voeren.

Onlangs besloot het kollege een ge-
deelte van deze straat voor het verkeer in
beide richtingen open te stellen, omdat er
naar zijn mening geen reden meer was het
éénrichtingsverkeer nog langer te hand-
haven. De wijk, waarvan de Celsiusstraat
de voornaamste toegangsweg vormt, is
prakties voltooid en van verkeer met vracht-
auto's is vrijwel geen sprake meer, aldus
b en w.

Het kollege heeft de invoering van het
éénrichtingsverkeer altijd als een tijdelijke
maatregel beschouwd vanwege de op de
rijbaan geparkeerde auto's welke gevaar
opleverde voor kinderen, die tijdens hun
spel de straat oprenden. Nadat parkeer-
havens waren aangelegd is de situatie ver-
beterd. Het éénrichtingsverkeer werd echter
nog enige tijd gehandhaafd in verband met
het vrachtwagenverkeer t.b.v. de nieuw-
bouw. Toen ook dat tot het verleden be-
hoorde waren er geen redenen meer het
éénrichtingsverkeer nog langer te hand-
haven, aldus het kollege.

Bovenstaande motieven voor de in-
voering van het tweerichtingsverkeer, noe-
men de raadsleden in hun brief aan b en w
'maar zeer betrekkelijk'.

Want ondanks de parkeerhavens kun-
pen de kinderen de straat oprennen en dat
is in deze straat door de haaks op de
rijbaan gebouwde woningen met een voet-
pad er tussen juist zo gevaarlijk, stellen de
afgevaardigden.

Doordat de kinderen aan het éénrich-
tingsverkeer gewend zijn schept het verkeer
uit beide richtingen ekstra gevaarlijke

eanduüorrse Noeranr
VEILINGGEBOUW

De Witte Zwaan

De

Inboedelveiling
wordt gehouden op

M A A N D A G 4 M A A R T
's morgens 10 uur in het sousterrain
van de Witte Zwaan van diverse
fraaie inboedels en kleingoed.

K IJ K D A G
op VRIJDAG 1 MAART

en ZATERDAG 2 MAART a.s.
Annonce volgt a.s. vrijdag.

Veilingdirektie
Fa. Waterdrinker

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

nieu
wendijk37amsterdam

met de allernieuwste

au^en staat vooru
openinarnsterdarn
en in ̂ andvoort.

situaties, menen zij. Verder wijzen de
raadsleden er op dat het rijverkeer in de
Celsiustraat door de toename van het auto-
bezit in noord de laatste jaren tenminste
is verdrievoudigd. De afgevaardigden zijn
van mening dat het kollege bij zijn overwe-
gingen te weinig rekening heeft gehouden
met het feit dat de auto's maar een heel
klein stukje moeten omrijden en dat een
lange rechte weg met voorrangskruising
hardrijden stimuleert.

Tenslotte wijzen de raadsleden op een
door hen gehouden steekproef onder de
bewoners van nieuw-noord. Van de twee-
envijftig deelnemers spraken achtenveertig
zich uit voor terugkeer naar het éénrich-
tingsverkeer en vier voor de huidige situatie.

Zij vinden de door hen aangevoerde
argumenten doorslaggevend om het kollege
— na de raad te hebben gehoord — te
vragen de oude toestand te herstellen.

TENNISCLUB ZANDVOORT
heeft nog beperkte mogelijkheden om

nieuwe leden
aan te nemen.

Tel. 023—280985 (uitsl. tussen 19 en 20 uur).

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. SP l E R l E U S • Koninginneweg 21
Zandvoort • TELEFOON 02507-5012

Wie is bereid
mijn vrouw te helpen met haar

huishoudelijk werk
J. SANPLONIUS.
Haarlemmerstraat 66. Telefoon 5809.

Te koop slaapbankstel, mo-
del lits-jum., moet worden
bekl. Tel. 2531.

Te koop kinderflets, 5 a 9
jaar, ƒ 50,—, Tel. 4864.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 23 februari:

Zandvoortm. 1—SVJ 1 3—O
Zandvoortm. 2—B'daal 2 5—3
Zandvoortm. 3—DEM 2 afg.
SAC 6—Zandvoortm. 4 afg.
Zandvoortm. 5—SAC 8 1—3

B-junioren:
Zandvoortm. 1—EDO 1 1—2
Halfweg 2—Zandvoortm. 2 1—3
TZB 2—Zandvoortm. 3 afg.
Zandvoortm. 4—HBC 4 6—2

C-junioren:
HBC 1-Zandvoortm. 1 1—2
Hoofddorp 2-Zandvoortm. 2 2—5
Zandvoortm. 3—EDO 3 O—7
H FC 4—Zandvoortm. 4 5—O

A-pupillen:
Kennemers 1—Zandvoortm. 1 O—3
Zandvoortm. 2—RCH 2 2—0
Bl'daal 3—Zandvoortm. 3 1—4
Zandvoortm. 4—Bl'daal 4 O—O
Geel Wit 5—Zandvoortm. 5 5—O
Zandvoortm. 6—DSS 8 5—O

B-pupillen:
DCO 1—Zandvoortm. 1 1—0
Zandvoortm. 2—DCO 2 0—4

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
f 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

/ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300.
voor f 69S.—. PAR1AN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.

• Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Bankstel te koop, stalen on-
derst. bekl. m. ribfluweej,
i.z.g.st., moderne uitv. Billij-
ke prijs. Tel. 5403, na 18 u.

VERMIST
afgelopen vrijdag uit de
Boeddhabar zw. schoudertas
met o.a. pers. herinneringen.
Voor terugbezorging telef.
2079 bellen.

Ford Cortina '68 met ace.
Vraagpr. ƒ 2800,—. Te be-
vragen bij Keur, Lamystr. 9.

NU OOK IN ZANDVOORT

KUNSTGEBIT-REPARATIES
Telefoon 43 65

Binnen één uur klaar

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen

naar nummer 2135.

Zandvoortm. 3—TYBB 3
DSK 3-Zandvoortm. 4
Zandvoortm. 5—EDO 4
HBC 5—Zandvoortm. 7

Uitslagen zondag 24 februari:
Zandvoortm. 2—Vitesse'22 3
Zandvoortm. 4—BSM 3
Zandvoortm. 6—Kennemers 6

O—O Haarlem 7—Zandvoortm. 7 .0—3
1—1 Beverwijk 8—Zandvoortm, 8 3—3
2—1 Beverwijk 9—Zandvoortm. 6 2—2
5—O Zandvoortm. 10—DCO 13 uitg.

A-junioren:
Geel Wit 1—Zandvoortm. 1 1—2

3—O Terrasvogels 1—Zandvoortm. 2 1—1
2—3 Dames:
O—3 THB 1—Zandvoortm. 1 O—4

best troeft u zich
t O^^^AVBrA Waarom? Welnu, alles en
9 <BrfnnuriMF ww iedereen wordt met de

dag duurder. Maar Best wordt steeds goedkoper! Een kwestie van
rag-scherp inkopen: dat is voordeel voor u. Want waar vindt u zulke
lage prijzen:

, ROMANTISCHE TAFELLAMP
Prachtig bewerkte standaard in
craquelé. Roze spankap met
geplisseerde rand. Van 65,-

voor

HANGSPOT
model H-102
met verstelbare bol in
chroom. Opmerkelijk
mooi. Van 49,50 voor

rso
2995

Dezebooglamp
''met bol in chroom vari1

59,50 voor 47,50

MODERNE BOOGLAMP
met verchroomde zwenk-

arm (50 cm); verstelbare
bol in zwart, bruin
en wit

. van49,50 voor/ >0

'HANGOLIELAMP'
Sfeervolle bronzen
lamp met decoratieve
'oliehouder'en wit
glazen lichtkel k
van 125,-voor

8495

GANGLANTAARN
Sierlijk smeedijzeren1]
model in zwart met i
metalen kap in rood.'
Matglazen lichtkel k. ̂
Van 42,50 voor

SFEERVOL
WANDLICHT
Charmant lampje in
koper met kristal-
decoratie.
Van 56,95 voor

x"*

0

KLASSIEKE
KROONLAMP
fraai bewerkte
5-armige lamp.
Zonder kapjes

van 115,-voor

7195 8

*95
STAANDE 'OLIELAMP'
uitvoering in brons en
donkerblauw glazen
'oliehouder'. Wit glazen
kelk. Van 77,50 voor

4750

'HANGOLIELAMP'
Gezellige lamp met wit

glazen kelk. Keramische
'oliehouder' metbloem-

decoratie. Van 62,50 voor

MODERNE
VLOERLAMP

Metalen
staande r en

vloerplaat in
oranje. Witte

textielkap.
Van 98,-voo r

150

WANDSPOT
Verstelbare, metalen
spot. Kleur zwart,
verstel beugel in
chroom.
Van 19,95 voor

KLASSIEK WANDLICHT
van gegoten brons, zonder

kapjes van 69.50 voor

2995

WANDSPOT
model W-402

uiterst voordelige
spot. Lichtbol in alle
standen verstel baar.

In diverse kleuren
van 42,50 voor

TL-ARMATUUR
40 Watt, lengte
120 cm, bekend
merk. Geheel kom-
pleet, alléén bij Best l

3450

Wij hebben een prachtige kollektie
ONYX TAFELS in verschillende uitvoeringen
en maten, vanaf.150r

r^f-

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
VERLICHTINGSZAKEN VAN NOORD-HOLU\ND .&

l^
^ôO-£ii*V£

t^<
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onvoorziene omstandigheden
oorzaak verhoging pensionprijs
'huis in het kostverloren'

IN ONS NUMMER
VAN A.S. DINSDAG...
nieuws over de gisteravond In het Gemeen-
schapshuls gehouden openbare vergadering
van de afd. Zandvoort van de pvda die
halverwege de bijeenkomst op voorstel
van het raadslid Web er achter gesloten
deuren werd voortgezet. Tot op dat moment
was er nogal wat geharrewar over de te
volgen procedure bij de behandeling van
het programma voor de a.s. gemeenteraads-
verklezlngen.

En verder komen wij uitgebreid terug
op de eveneens gisteravond gehouden
bijeenkomst van b en w met een aantal
bewoners van nieuw-noord. De vergadering
begon met een dlskussle over speelplaatsen
voor de jeugd en eindigde met de oprlch-
ting van een wijkraad. Er komt Iets op
gang In nieuw-noord en de koerant Is er bij.

nieuws kort
en klein

meer bejaarden zullen beroep op bijstand moeten doen...

B en w hebben geantwoord op schrif-
telijke vragen van de wd-raadsleden
Attema en Joustra Inzake de verhoging
van de pensionprijs van het nieuwe bejaar-
denhuis 'Het huis in het Kostverloren' met
Ingang van t januari j.l.

Volgens beide afgevaardigden zou uit
de stijging van de pensionprijs met 22%
blijken, dat de financiële planning van het
huls 'volledig fout is geweest'.

Dit laatste wordt door het kollege
ontkend. Op de datum van de vaststelling
van de pensionprijs in augustus '73 had
het bestuur van het bejaardenhuis nog geen
kennis kunnen nemen van de in de maand
september d.a.v. verschenen 'Leidraad
bij de samenstelling van de begroting voor
de bejaardenhuizen 1974'. Verder wijzen
b en w op de prijsstijgingen die het gevolg
zijn van de onvoorziene omstandigheden
m.b.t. de ekonomiese situatie sedert
eind '73.

Het kollege verheelt niet dat door
deze kostprijsontwikkeling de in het tehuis
wonende bejaarden, die de pensionprijs
thans nog uit eigen middelen kunnen be-
talen, vroeg of laat in meerdere mate dan
thans het geval is een beroep op de Alge-
mene Bijstandswet zullen moeten doen.
Dit kan helaas niet worden voorkomen,
schrijven b en w aan de vragenstellers.

Voor wat betreft de financiële konse-
kwenties voor de gemeente wijzen zij er

vervolgens op. dat bij de vaststelling van
de begroting 1974 van de gemeente reeds
rekening is gehouden met een bepaalde
toename van het.aantal gevallen waarin
aanvullende bijstand aan personen van 65
jaar en ouder moet worden verleend. In
verband daarmee verwacht het kollege
dat de betreffende post op de begroting
dit jaar wel toereikend zal zijn. De juiste
gevolgen voor de gemeente van de door
de vragenstellers bedoelde verhoging, in-
dien daartoe mocht worden overgegaan,
zijn vanzelfsprekend thans (nog) niet be-
kend. B en w merken hierover nog op, dat
van eventuele hogere uitgaven 90% door
het rijk aan de gemeente wordt vergoed.

Overigens verwachten zij niet dat de
aangekondigde verhoging van de pension-
prijs per 1 januari '74 zal kunnen ingaan.
Een verhoging van de pensionprijzen van
bejaardenoorden behoeft de goedkeuring
van Gedeputeerde Staten. En een dergelijk
verzoek moet tenminste drie maanden voor
de datum van ingang bij G.S. worden
ingediend.

Aan het slot van hun antwoord be-
treuren b en w de wijze waarop beide
afgevaardigden het financieel beleid van
het bestuur van het bejaardenhuis hebben
aangevochten.

De werkliedenvereniging Onderling
Hulpbetoon Zandvoort heeft het gemeente-
bestuur verzocht het voormalig konsultatie-
bureau aan de Poststraat na verbouwing
en inrichting te mogen eksploiteren als
rouwkamer of mortuarium. In verband met
de hoge kosten die aan beheer en toezicht
voor dit projekt zijn verbonden verzoekt
Onderling Hulpbetoon de gemeente, het
gebouw voor een symbolies bedrag aan de
vereniging over te dragen. Onderling
Hulpbetoon zal dan de verbouwing en in-
richting financieren.

Met dit aanbod wil de vereniging het
initiatief van het gemeentebestuur over-
nemen om in het gebouw een mortuarium
te vestigen. De dienst van Publieke Werken
heeft daarvoor reeds een plan ontworpen
waarvan de kosten zijn geraamd op
ƒ 90.000,-.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B - Telefoon 4417

FANTASTISCHE AANBIEDING!

COURRÈGES
EAU DE TOILETTE ATOMISEUR

van ƒ 30,- VOOR

f 13,75
Voorraad is beperkt.

P a r f u m e r i e

Haltestraat 53, Zandvoort
telefoon 3449

^•burgerlijke stand
22—28 februari 1974

Ondertrouwd: Rudolf Karel Rovers en
Petronella Terol.

Gehuwd: Johan Anton Meij en
Elisabeth Maria Aaltje Reemeijer.

Geboren buiten de gemeente:
Raymond, z.v. R. G. Bloemen en S. Koper.

Overleden buiten de gemeente: Dirk
van Koert, oud 69 jaar; Neeltje Kamphuis,
oud 84 jaar.

waterstanden

1 maart
2 maart
3 maart
4 maart

H.W.
08.01
09.00
10.11
11.55

L.W.
03.34
04.11
05.16
06.56

H.W.
20.20
21.19
23.00

L.W.
16.04
16.58
18.08
19.57

Verwacht wordt dat het in aanbouw
zijnde zwembadkompleks op het terrein
tussen de Vondellaan en de Van Lennepweg
over drie maanden gereed zal zijn en dat
de oficiêle opening eind mei kan plaats-
vinden.

De akkornmodatie bestaat uit een
binnenbad (25x12 m), een openluchtbad
(50x21 m), een springkuil (15x15 m) en
een duiktoren (10 m). Verder beschikt
het projekt over een golvenbad en een
rond kinderbad voor de kleuters. De afme-
tingen van het buitenbad voldoen aan de
voorschriften van de FINA, zodat de
mogelijkheid bestaat, in de toekomst
nationale en internationale zwemwedstrijden
te organiseren. Springkuil en springtoren,
de laatste met diverse platvormen, zijn
geschikt voor het beoefenen van schoon-

springen. Op het terrein van het kompleks
(2 ha), omgeven door een hoog duin,
zullen enkele speelweiden worden ingericht.

Sportfondsenbad Zandvoort, dat de
bouw financiert en straks de eksploitatie ter
hand neemt, ziet een grote toekomst voor
het bad, zowel in de rekreatieve sektor
als t.b.v. de ingezetenen van Zandvoort.

De zandvoortse zwem- en poloclub
'De Zeeschuimers' is momenteel druk bezig
de aktiyiteiten in het nieuwe zwembad op
het gebied van wedstrijdsport, zweminstruk-
tie, etc., voor te bereiden. De wedstrijd-
training en -begeleiding zal worden ver-
zorgd door het onderwijzers-echtpaar R.
Bosson en F. Bosson-Halderman. De
waterpolotraining komt in handen van mej.
H. Haagen, welke momenteel haar opleiding
volgt aan de Akademie voor Lichamelijke
Opvoeding te Amsterdam. De mediese
begeleiding is in handen van de zandvoortse
arts, J. G. Anderson.

Naast wedstrijdsport wil 'De Zeeschui-
mers' veel aandacht besteden aan het
rekreatieve zwemmen. Men denkt aan het
organiseren van zwemuren voor huisvrou-
wen, bejaarden en kinderen. Zij die daar-
voor in aanmerking willen komen kunnen
zich opgeven bij het sekretariaat van de
zwemvereniging, Swaluëstraat 15, tel. 2198.
Er is momenteel een oudpapier-aktie aan
de gang t.b.v. de kas van de ZZPC. Wie
kranten en tijdschriften wil geven kan
eerder genoemd telefoonnummer bellen.

Na ruim een jaar heeft de oudste
amateurtoneelvereniging van Zandvoort, : *
'Op hoop van Zegen' de toneelaktiviteiten
hervat en is begonnen met de repetities
van het blijspel 'Ik lach er om' van de
engelse amateur Noël Coward. De regie
van de komedie in drie bedrijven is in han-
den van regisseur Han Rooth. De opvoering
van het stuk is gepland in de tweede helft
van april.

Het bestuur van de gymnastiekvereni-
ging 'Sporting Club Zandvoort' is er niet
in geslaagd in de vakatures van sport-
instrukteurs(trices) te voorzien en ziet zich
daardoor genoodzaakt de gymlessen met
ingang van heden te staken. Wanneer zich
de komende dagen geen nieuwe mogelijk-
heden voordoen de aktiviteiten voort te
zetten, zal het bestuur voorstellen de ver-
eniging op te heffen. Hierover zal een
beslissing worden genomen op een buiten-
gewone algemene ledenvergadering, welke
is vastgesteld op dinsdag 5 maart as.,
in het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.00
uur.

De Zandvoortse Operettevereniging
wil nogmaals de aandacht vestigen op de
uitvoering van de operette 'Die Vielgeliebte',
op 8 maart a.s. in de Stadsschouwburg
van Haarlem. Hoewel het hier een minder
bekende operette betreft, doet het werk
van de komponist Nico Dostal zeker niet
onder voor meer beroemde operettes,
aldus de ZOV. Een bezoek aan de uitvoe-
ring acht men dan ook zeker de moeite
waard.

De regie van 'Die Vielgeliebte' is in
handen van Ferry Zelvers. De muzikale
medewerking wordt verleend door hè
Amsterdams Promenade Orkest onder
direktie van Peter Pels. Er zijn nog entree-
bewijzen beschikbaar. Opgeven bij mevr.
R. Schaap, Potgieterstraat 36, tel. 2870.

Voor de in de week van 11 tot 17
maart a.s. te houden kollekte ten bate van
het Nationaal Rheumafonds worden kollek-
tanten(trices) gevraagd. Men kan zich
hiervoor aanmelden bij mevr. C. W. de
Bruijn-Edeling, Keesomstraat 489, tel. 3113
en mevr. E. C. Nawijn-Hamburger, Wilhel-
minaweg 68, tel. 3160.

Het werk van het fonds is er speciaal
pp gericht de reumapatiént uit zijn/haar
isolement te halen door middel van een
verblijf in aangepaste vakantieoorden, boot-
én hotelreizen. Voor deze vakanties, inklu-
sief verpleging en maatschappelijke- en
mediese begeleiding is geld, veel geld
nodig.

v vgor
FIETSEN

. ' • • . • e n . . .
. ,- . BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTE5TR. 18 • TEL:4433 • ZflNOVQOBT

Vanaf 2 maart t.e.m. 31 maart a.s,
eksposeren onze plaatsgenoten Nel Klaas-
sen en Jaap Bouhijs in de PulitEer Art
Gallery in Amsterdam aan de Prinsengracht
315-331. Van Nel Klaassen zal er in de
galerie en de aangrenzende tuin beeldhouw-
werk te zien zijn en van Jaap Bouhuijs
schilderijen, mozalken en wandtapijten.

Beide kunstenaars, die sinds 1952
in Zandvoort wonen, eksposeerden eerder in
Amsterdam, Parijs, New York en hun woon-
plaats. De tentoonstelling in Amsterdam
zal op zaterdag 2 maart 17.00 uur worden
geopend door de kunstkritikus van het
Haarlems Dagblad, Hein Steenhouwer.

Dinsdagmiddag stookten kinderen op
de puinstortplaats aan de Vondellaan een
vuurtje en dit had tot gevolg dat in korte
tijd de gehele afvalhoop in brand stond.
De brandweer had door de hevige rook-
ontwikkeling geen gemakkelijke taak bij de
vuurhaard te kome_n. In de avond en later
in de nacht moest de brandweer opnieuw
in aktie komen de vlammen te bestrijden.
Woensdagmorgen was de brand onder de
knie.

wijkraad
in nieuw noord
opgericht

Ongeveer tachtig bewoners van nieuw-
noord bezochten gisteravond een door het
kollege van b en w bijeengeroepen bespre-
king over de eventuele aanleg van speel-
terreinen in deze wijk.

Van gemeentezijde waren aanwezig
burgemeester Nawijn, wethouder Janssens
van publieke werken en de gemeenteambte-
naren Heemskerk, Voght en Wertheim.
Tijdens deze bijeenkomst zijn door de aan-
wezigen diverse suggesties over de speel-
terreinen gedaan. Veel belangrijker echter
is, dat er op deze avond een wijkraad is
benoemd. Deze raad bestaat uit 32 in-
woners van de buurt, met een voorlopig
bestuur van 6 mensen. Deze buurtvereniging
zal zich in de nabije toekomst voornamelijk
bezig houden met het ontwerpen van een
plan ten aanzien van de speelplaatsen,
alsmede met de koördinatie van de diverse
flat- en straatraden die onlangs zijn ge-
vormd. Naar aanleiding van het bericht
over de oprichting van een flatkommissie
in de Lorentzstraat, is men ook in andere
flatgebouwen en straten met een dergelijke
raad gestart, o.a. in de Keesomstraat en
de Flemingstraat. Het is de bedoeling
dat de wijkraad nieuw-noord in de toekomst
een zekere autonomie krijgt en zich ook
met andere onderwerpen gaat bezighouden.
In onze editie van a.s. dinsdag komen wij
nader op dit onderwerp terug.

WIJ HOUDEN ALTIJD WEL EEN BON...
achter de hand voor het geval dat u op weg naar de post de invulstrook

door een windvlaag aan de elementen moet prijsgeven. Een enkele keer

komt het biljet op de juiste bestemming terecht.

Vorige week kwam een abonné uit de Troelstrastraat een door hem

gevonden bon brengen van een nieuwe abonné uit de Keesomstraat. Maar

op zo'n gelukkig gesternte mag men niet altijd bouwen.

Vandaar dat we de bon nogmaals afdrukken.

B
O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een
Koerant

U kunt

Naam:

Straat:

Plaats:

Daarna

open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507 — 2135.

deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

wens ik een abonnement: Half jaar / 8, — / Jaar ƒ 15, — . l
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart. i

l



DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WUKZUSTER:

Zaterdag 2 en zondag 3 maart:
Zr. S. M. Molenaar-de Wilde,
v. Lennepweg 93 rd., tel. 2720.

psp, ppr, d'66 gaan verkiezingen in
als progressief zandvoort

GEREF. KERK
Zondag 3 maart:

10 en 19 uur: ds. J. de Waard,
Heilig Avondmaal.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15

Vrijdag 1 maart:
Wereldgebedsdag. Dienst 's avonds om
8 uur Geref. kerk, Julianaweg.

Zondag 3 maart:
10.30 uur: ds. E. J. Kuiper,
rem. Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Lmnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

<H|| belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

eanduaorbe hoeren!1

Aan onze
abonnees!

Gedurende enige jaren bleef de
abonnementsprijs van de Zandvoortse
Koerant (in tegenstelling met andere
kranten) ongewijzigd.

De sterke gestegen eksploitatie-
kosten in dit jaar, en de grote prijs-
verhoging van het krantenpapier enz.
in 1974 noodzaken ons, de abonne-
mentsprijs voor 1974 te verhogen.

De Neder). Nieuwsbladpers heeft
van de minister van Ekonomische
Zaken toestemming ontvangen (bij
verschijning van 2 x per week) de
abonnementsprijzen met 7 cent per
week te verhogen.

Wij willen voorshands de prijs-
verhoging voor onze abonnees TOT
HET UITERSTE BEPERKEN, TOT
SLECHTS 3 CT. PER WEEK (ZIJN-
DE ƒ 1.50 PER JAAR).

De abonnementsprijzen voor de
Zandvoortse Koerant bedragen In-
gaande 1 jan. 1974, f 15,— per jaar
en f 8,— per halfjaar. (Voor post-
abonnementen wordt dit ƒ 20,— per
jaar).

Wij zijn er van overtuigd, dat
onze abonnees deze zeer geringe
verhoging zullen aksepteren en willen
medewerken aan de uitbouw van onze
lezerskring.

De administratie van de
Zandvoortse Koerant.

Zandvoort, maart 1974

De Partij van de Arbeid zal bij de
komende gemeenteraadsverkiezingen niet
uitkomen op een gezamenlijke lijst met de
gekomblneerde ppr-psp-d'66 partij. Dat Is
de belangrijkste konklusie van een afgelopen
maandagavond gehouden vergadering van
de progressieve drie, waarvoor de pvda
was uitgenodigd.

Behalve een twintigtal leden van de
progressieve kombinatie waren verscheidene
bestuursleden aanwezig van de pvda,
alsmede de socialistiese raadsleden Willem
van der Heijden en wethouder let Aukema.

Tijdens de bespreking van het eerste
programmapunt, 'lijstverbinding progressie-
ve partijen', voerde voorzitter Ronald
Segaar het woord voor de pvda. Hij ver-
weet de progressieve kombinatie deze
vergadering bijeen te hebben geroepen, ter-
wijl geen van beide partijen al een
definitief verkiezingsprogramma had vast-
gesteld. We zullen over konkrete punten
moeten overleggen. Wat we nu doen, is
praten over niets', was zijn mening. De
leden van de ppr-psp-d'66 werkgroep bleken
hierover heel andere ideeën te hebben.
'Het gaat niet zozeer om een aantal afzon-
derlijke onderwerpen, het gaat in de eerste
plaats om de mentaliteit. Als we over
punten gaan praten, kunnen we tot op zekere
hoogte ook nog wel samenwerken met de
vvd.' De pvda-ers wilden echter niet eerder
praten over samenwerking, voordat de
programma's van beide partijen vast zou-
den staan. Ook vond de pvda-voorzitter dat
de pacifisten, demokraten en radikalen te
laat hadden gereageerd op de uitnodiging
van de socialisten, in november van het
vorig jaar verzonden, om over samenwer-
king te praten. Temeer daar de opgave
voor deelname aan de verkiezingen vóór
4 maart rnoet geschieden. 'Op 28 febr. zal
ons programma worden vastgesteld tijdens
een ledenvergadering. Daarna hebben we
nog maar vier dagen om de zaak rond
te krijgen en dat is absoluut te weinig.
We moeten tenslotte ook nog eerst onze

leden raadplegen, want we kunnen als
bestuur niet zo maar tot samenwerking
besluiten'. Afgezien van het feit dat de
pvda van te voren had gezegd eerst een
programma te willen maken, alvorens te
gaan praten over een eventueel samengaan,
bleek uit deze opmerking heel duidelijk
dat de pvda helemaal niet wil samenwerken.
In oktober van het vorige jaar heeft het
socialistiese bestuur namelijk mandaat
gekregen van de ledenvergadering om over
een samenvoeging met andere linkse par-
tijen te gaan praten. Ook de gekombineerde
partijen bleken in feite niet veel te voelen
voor een samenwerking met de pvda.
'Laten we eerst eikaars programma's lezen
en dan beslissen of we nog bij elkaar zul-
len komen', zei een woordvoerder van de
progressieven. Het was duidelijk dat hij
geen enkele behoefte had aan een dergelijk
gesprek.

Zo werd het eerste uur van de ver-
gadering gevuld met een diskussie 'vol
schijnbewegingen, spiegelgevechten en
politieke danspasjes', zoals een aanwezige
belangstellende opmerkte. Overigens
stonden beide partijen wel positief tegen-
over een gezamenlijk optreden ten aanzien
van onderwerpen, waarover men een gelijk-
luidende mening heeft.

Hierna werd gesproken over de wijze
waarop de drie partijen mee zullen doen
aan de gemeenteraadsverkiezingen. Beslo-
ten werd op één lijst uit te komen onder de
naam 'Progressief Zandvoort'. Ook werd
de voorlopige kandidatenlijst voor deze
verkiezingen vastgesteld. Vier mensen stel-
den zich beschikbaar voor een verkiesbare
plaats: Lou Koper, Jan Wijnbeek, Theo
van Wely en Frank Termes. Op de volgende
ledenvergadering zal de definitieve lijst
worden samengesteld.

Tijdens de rondvraag vroeg een be-
langstellende hoe 'Progressief Zandvoort'
staat tegenover de fluoridering van het
drinkwater. Een stemming wees uit, dat de
overgrote meerderheid tegen het inbrengen
van fluor in het water is.

Een lid van de progressieve kombi-
natie wees de vergadering erop haar voor-
naamste doelstelling niet uit het oog te

verliezen, namelijk: het ondersteunen van
akties vanuit de bevolking. In dit verband
noemde hij de oprichting van een flatraad
in nieuw-noord. Hij was van mening, dat de
progressieven dit initiatief zouden moeten
steunen. De gehele vergadering verklaarde
het hier volledig mee eens te zijn. Besloten
werd hierover een persverklaring uit te
geven. Ook de pvda ondersteunde dit voor-
stel. Men besloot eveneens een afgevaar-
digde te zenden naar de bespreking die het
kollege van b en w op 28 februari heeft
gehad met de bewoners van nieuw-noord
over de aanleg van nieuwe speelterreinen.

Onder de aanwezigen bevonden zich
vijf leden van het aktiekomité tot behoud
van de Noordbuurt. Zij vroege de vergade-
ring een uitspraak te doen in verband met
hun handtekeninnenaktie, die het motto
'stop de sloop' draagt. De aktiegroep wil
namelijk elke vorm van afbraak in de oude
dorpskern stopzetten, totdat het gemeente-
bestuur het gehele saneringsplan met de
bewoners opnieuw bekijkt. Want de aktie-
voerders zijn van mening dat het bestem-
mingsplan, daterend van 1967, uit de tijd.
is. De leden van 'Progressief Zandvoort'
spraken zich unaniem uit voor het uitgeven
van een persverklaring, waarin het streven
van het aktiekomité wordt toegejuichd.
Op de vraag of de pvda deze verklaring
ook mede zou wilen ondertekenen, ant-
woordde de voorzitter: 'Dat kunnen wij nog
niet doen, omdat onze partij daaromtrent
nog geen koers heeft bepaald. Er leven
binnen de pvda duidelijk twee stromingen.
Tijdens de bespreking van het verkiezings-
programma zal blijken welke van de twee
de overhand krijgt'. Wethouder Aukema
en de raadsleden Weber en Van der Heijden
bleken de stroming te vertegenwoordi-
gen, die niet achter een dergelijke pers-
verklaring staat. Zij noemden de huisjes
in de betreffende wijk abominabel .en ver-
klaarden vertrouwen te hebben in de
deskundigen die het plan-Noordbuurt heb-
ben opgesteld. De wethouder wees boven-
dien op de financiële konsekwenties van
het projekt: de regering heeft een subsidie
van 1,3 miljoen aan de gemeente verleend
voor dit plan. Eveneens vestigde de heer
Aukema de aandacht op de nota van het
kollege van b en w over deze materie die
binnenkort zal verschijnen. 'Dan zal de hele
zaak nog eens ter diskussie worden ge-
steld'. Wethouder Aukema wilde niet ingaan
op een verzoek vanuit de vergadering het
kollege te vragen de sloop van oude
pandjes in afwachting van dit rapport, stop
te zetten. Ron d. V.

nieuws kort
en klein

De vroegere trainer van het eerste
elftal van Zandvoortmeeuwen, de heer A. F.
Nieuwenhuijs, is weer op zijn oude post
teruggekeerd. Het bestuur van Zandvoort-
meeuwen heeft hem teruggeroepen nadat
de huidige trainer, de heer F. van der
Gevel, zijn ontslag had aangeboden. De
trainer legde zijn funktie neer, toen hij
vernam dat het bestuur de heren Jan Visser
en Arend Stobbelaar had aangewezen hem
te assisteren bij de samenstelling van het
A-elftal. Het ontslag werd door het bestuur
direkt aanvaard.

De mutatie in de wedstrijdleiding vindt
zijn oorzaak in de onbevredigende resul-
taten van het eerste elfal waardoor het
team wordt gekonfronteerd met degradatie
van de tweede naar de derde klasse.
Eerder degradeerde de ploeg van de eerste
naar de tweede klasse.

Vandaag is de rekonstruktie van de
zgn. T-kruising van Haltestraat en Zee-
straat gereed gekomen. Door de wijziging
van de kruising moet het verkeer vanuit de
Haltestraat met ingang van heden voorrang
verlenen aan het verkeer zowel van links
als rechts in de Zeestraat. Deze maatregel
staat aangegeven op de inmiddels aange-
brachte nieuwe verkeersborden. De rekon-
struktie van de T-kruising werd uitgevoerd
om het uitzicht ter plaatse te verbeteren.

Na bijna tien jaar bij de zandvoortse
gemeentepolitie als administratief ambte-
naar werkzaam te zijn geweest, heeft de
heer H. van Looij, afgelopen maandag
afscheid genomen van het korps tijdens een
bijeenkomst in de kantine van het politie-
bureau. Hij verlaat de zandvoortse politie
wegens zijn benoeming to chef van de
administratie van de gemeentepolitie van
Bloemendaal. Bij zijn vertrek werd de heer
Van Looij o.m. toegesproken door korpschef
J. D. van Maris en hoofdinspecteur H.
Blokland. Zij en enkele andere sprekers
toonden veel waardering voor de werk-
zaamheden van de scheidende funktionaris.
De heer Van Looij en zijn echtgenote
mochten diverse geschenken in ontvangst
nemen.

Afgelopen zondag heeft de sektie
handbal van Zandvoortmeeuwen het kam-

pioenschap van de afd* Haarlem behaald.
De top van de afdeling werd bereikt na
een imponerende 9—1 zege op Bato. Het
team dat ongeslagen beslag legde op de
titel bestond uit de speelsters Greet Paap
(doelverdedigster), Gerda van Duyn, Joke
Paap, Els Paap, Hedda Paap, Janna Pen-
nings, Tineke v. d. Koekelt, Carla Terol,
Maartje Molanus en An Trouw.

Zondag 17 maart a.s. neemt de dames-
ploeg deel aan de promotiewedstrijden in
Hilversum.

Op de afgelopen maandag gehouden
bijeenkomst van de drie samenwerkende
progressieve partijen ppr, psp en d'66 —
waarover elders meer in dit blad — stelden
deze partijen zich achter de oprichting
van flat, straat- en wijk'raden. Zij juichen
dan ook de onlangs tot stand gekomen
flatraad in een flatgebouw aan de Lorentz-
straat bijzonder toe. De partijen zijn van
mening dat de oprichting van dergelijke
raden voor de mensen een mogelijkheid
schept mee te kunnen beslissen en werken
aan de verbetering van hun eigen woon-,
werk- en leefmiljeu. T.a.v. de overheid
kunnen zij een aanvullende en korrigerende
funktie vervullen, aldus de ppr, psp en d'66.
Bij deze verklaring sloot het op de bijeen-
komst aanwezige bestuur van de pvda
zich volledig aan.

Waar ppr, psp en d'66 zich eveneens
achter konden plaatsen en de pvda (nog)
niet, was de handtekeningenaktie van het
aktiekomité tot behoud voor de noordbuurt
onder de bewoners van deze wijk. Evenals
de aktiegroep zijn de samenwerkende
progressieve partijen van mening dat aan
de afbraak een halt moet worden toege-
roepen. Dit laatste in afwachting van het
door burgemeester Nawijn in zijn nieuw-
jaarsrede aangekondigde overzicht van het
saneringsplan voor deze buurt. Volgens
een mededeling van wethouder Aukema kan
dit overzicht in april a.s. worden tegemoet
gezien.

Voor de regio Zuid-Kennemerland, dus
ook Zandvoort, presenteert de Ned. Jeugd-
centrale a.s. zondag vier jeugdprogramma's
in het haarlemse konsertgebouw. Het pro-
gramma vermeldt o.m. de vertoning van de
nieuwste tekenfilms, de speelfilm Jungle
Boy en de avonturen van Spanky's Rebel-
lenklup. Verder kan ieder kind deelnemen
aan de grote stripboekenwedstijd. Na
afloop van de voorstellingen ontvangt
iedereen een feesttas met strip- en ver- .
halenboeken w.o. de belevenissen van
Zorro, Tarzan, de Flinstones, etc. etc. De
voorstellingen beginnen om 11.30 uur,
12.45 uur, 14.30 uur en 16.15 uur. De
toegangsprijs bedraagt ƒ 2,25.

Voor de organisatie van het 'Spel';
zonder Grenzen', dat in juni in Zandvoort
zal plaatsvinden, is een komité gevormd
onder voorzitterschap van vvv-direkteur,
de heer Th. Hilbers. De overige funkties ;
zijn als volgt verdeeld: sekretaresse, mej.!
N. Roozen; zakelijk leider, de heer F. Bou-
kes; captain, de heer D. v. d. Nulft; trainer,
de heer W. Buchel en leden de heren
J. J. Jacobs, C. Duivenvoorde en K. Koper.

A.s. zondag geeft het uit honderd
leden bestaande koor van de Nieuw-
Apostoliese kerk een uitvoering op De
Brink in het revalidatiecentrum Nieuw
Unicum aan de Zandvoortselaan. Het kon-
sert begint om 15.00 uur en iedereen is
van harte welkom.

Afgelopen zaterdag werden wissel-
bekers uitgereikt aan de kampoenen van
de onderlinge gymnastiekwedstrijden '74
van OSS. Uit handen van burgemeester
A. Nawijn ontving Nelleke de Rooij, kam-
pioene bij de meisjes, de door hem beschik-
baar gestelde trophee. De heer S. v. d.
Bos overhandigde de in memoriam L. N.-
v. d. Bos wisselbeker aan jeugdkampioen
André Blom.

Op 3 maart a.s. nemen Nelleke de
Rooij en Brigitte Jonkman deel aan de
voorronden van de nederlandse turnkam-
pioenschappen in Enkhuizen.

b en w stelden gedragsregels op
voor openbare kommissievergaderingen

In de raadsvergadering van a.s.
dinsdag stellen b en w voor de gedrags-
regels vast te stellen voor het houden van
openbare vergaderingen van de kommissies
van bijstand, waartoe de raad op 28
augustus van het vorig jaar besloot op
initiatief van de raadsleden Kok, Van der
Moolen, Flieringa en Wijnbeek.

De door het kollege ontworpen regeling
voor de openbaarheid van kommissie-
vergaderingen gaat er van uit, dat er af-
zonderlijke openbare en besloten vergade-
ringen worden belegd, waarbij is vast-
gesteld dat openbaarheid regel is. Alleen
wanneer door een openbare behandeling
van een bepaalde zaak of een bepaald
soort zaken de belangen van de daarbij
betrokken of zeer wezenlijke gemeente-
belangen geschaad kunnen worden, vindt
de behandeling in een besloten vergadering
plaats.

In het ontwerp wordt bepaald dat
b en w beslissen of een vergadering wel
of niet openbaar zal zijn. Het gaat, aldus
de toelichting bij het voorstel, immers om
kommissies van advies en bijstand aan
b en w en het is dit kollege, dat bepaalt
over welke zaken en van welke kommissie
het advies wordt gevraagd. Het ligt daarom
voor de hand, dat dit kollege ook beslist
welke zaken zich voor openbaarheid lenen
en welke niet, schrijven b en w aan de
raad.

Voorts achtte zij dit nodig om te voor-

komen, dat in de ene kommissie een be-
paalde zaak in de openbaarheid en de
andere in besloten zitting wordt behandeld.
Het kollege vindt het niet noodzakelijk -
een behandeling in besloten zitting te mo-
tiveren. De reden om een bepaalde aan-
gelegenheid niet in het openbaar te be-
handelen kan immers geen ander zijn dan
het schaden van de belangen van betrok-
kenen of van de gemeente bij een openbare
behandeling, aldus het kollege.

Zaken die naar het oordeel van b *én w
door de kommissies van bijstand niet in
het openbaar dienen te worden besproken
zijn b v.: aan- en verkopen van gronden en
gebouwen, garanties van hypotheken,
personeelsaangelegenheden en overeen-
komsten van allerlei aard met partikulieren.
Dit geldt ook voor vertrouwvol beraad
over beleidvoornemens van het kollege.

Tenslotte geven b en w in drie punten
de gang van zaken in de praktijk aan:

1. wanneer het kollege ten aanzien
van een bepaalde zaak besluiten het advies
van één of meer kommissies te vragen,
beslist het voortaan tevens of de behan-
deling zal plaatsvinden in openbare of
besloten vergadering;

2. de sekretaris van de'kommissie
verzamelt ruim een week voor de geplande
vergadering de stukken, die aan de des-
betreffende kommissie om advies gezonden
zijn en maakt twee agenda's op: één voor
de openbare vergadering en één voor de
besloten vergadering, die na afloop van de
openbare vergadering kan worden gehou-
den;

agenda
raadsvergadering

Dinsdag S maart a.s. komt de zand-
voortse gemeenteraad In openbare zitting
bijeen. De vergadering vindt plaats in het
gemeentehuls en begint om 20.00 uur. Aan
de orde komen de navolgende onderwerpen:

1. Notulen van de vergadering van 29
januari 1974.

2. Ingekomen stukken.
Rapporten Verifikatieburaeu inzake
kontrole administratie gemeenteontvan-
ger en gas- en waterbedrijf over
4e kwartaal 1973.
Brief van de heren R. A. van As,
A. J, van der Moplen en M. Weber
inzake opheffing éénrichtingsverkeer
eerste gedeelte Celsiusstraat.

3. Benoemingen enz.
Benoeming lid bestuur stichtingen
'Het Huis in de Duinen', 'Huis in het
Kostverloren' en huisvesting en verzor-
ging bejaarden Zandvoort.

4. Begrotingswijzigingen.
5. Intrekking besluit tot verkoop van

grond.
6. Verhuur van grond bij Paviljoen 'Zuid'.
7. Voorbereidingsbesluit Zandvoortselaan-

Bentveld.
8. Vervanging vrachtauto bij dienst pw.
9. Preadvies over brief lokale raad van

kerken inzake koppeling gemeente met
dorp in Bangladesh.

10. Presentiegelden leden stembureaus
verkiezingen.

11. Verlenging reservering terrein kop Van
Lennepweg.

12. Openbaarheid raadskommissies.
13. Aanvraag eks art. 50 der kleuteronder-

wijswet t.b.v. chr. kleuterschool 'De
Woelwaters'.

14. Aanvraag eks art. 50 der kleuteronder-
wijswet t.b.v. de Wilhelmina-kleuter- '
school.

15. Beveiliging en verlichting Boulevard
Barnaart.

16. Vaststelling bestemmingsplan 'Ie ge-
deelte Kostverlorenpark'.

17. Vaststelling bestemmingsplan 'Celsius-
straat • -Linnaeusstraat',

18. Bomen Kostverlorenstraat en omgeving.
19. Financiële medewerking' uitbreiding

tennisakkommodatie.
20. Parkeerterrein bij Jac. van Heems-

kerkstraat.
21. Voorstel tot invoering van het minimum-

jeugdloon.
22. Salariëring gemeentepersoneel per

1 januari 1974.
23. Voorbereidingsbesluit Burg. Engelberts-

straat hoek Schuitengat.
24. Voorbereidingsbesluit uitbreiding ten-

nispark 'De Glee'.
25. Voorbereidingsbesluit uitbreiding Kerk-

straat 21.
26. Aanvraag eks art. 72 der l.o. wet 1920

Wilhelminaschool.
27. Rondvraag.

Z.S.V. 'Zandvocrtmeeuwen'
Programma zaterdag 2 maart:

2 SVB 1—Zandvoortm. 1 16.15 u.
21 DEM 2—Zandvoortm. 3 15.15 u.
38 Zandvoortm. 4—SMS 6 15.30 u.
58 SCW 5—Zandvoortm. 5 12 u.

Nakompetitie A-junioren:
452 Zandvoortm. 1—SCW 1 12.30 u.
B-junioren:

72 St.vogels 1—Zandvoortm. 1 14 u.
97 Zandvoortm. 2—EDO 2 14 u.

125 Zandvoortm. 3—Halfweg 3 14 u.
132 DSS 4—Zandvoortm. 4 14 u.
C-junioren:
146 Zandvoortm. 1—DEM 1 14 u.
175 HBC 2—Zandvoortm. 2 . 15.15 u.
185 Hoofddorp 3—Zandvoortm. 3 12 u.
199 Zandvoortm. 4—Haarlem 4 12.30 u.
A-pupillen:
301 Haarlem 1—Zandvoortm. 1 11 u.
323 EDO 2—Zandvoortm. 2 11 u.
334 Zandvoortm. 3—RCH 3 11.15 u.
348 Zandvoortm. 4—TYBB 5 11.15 u.
352 Zandvoortm. 5—Bl'daal 5 11.15 u.
360 HBC 6—Zandvoortm. 6 . 11 u.
B-pupillen:
368 Zandvoortm. 1—HFC 1 10 u.
392 DCO 3—Zandvoortm. 3 9.45 u.
399 Zandvoortm. 4—Bl'daal 3 10 u.
404 Zandvoortm. 5—Schoten 4 10 u.
409 Zandvoortm. 7—TYBB 6 12.30 u.
411 Geel Wit 5—Zandvoortm. 6 12 u.

Programma zondag 3 maart:
Zandvoortm.—ZVV 14.30 u.
Zandvoortm. 2—Kolp. Boys 2 10 u.
RCH 3—Zandvoortm. 3 10 u.

32 Zandvoortm. 4—Ripperda 4 12 u.
41 Zandvoortm. 5—DSS 4 12 u.
74 Zandvoorim. 6—ADO'20 7 12 u.
76 Zandvoortm. 7—St.vogels 7 9.45 u.

119 Zandvoortm. 8—Beverwijk 8 9.45 u.
125 Geel Wit 8—Zandvoortm. 9 14.30 u.
A-junioren:
191 Zandvoortm. 1—Concordia 1 12 u.
215 Bl'daal 3—Zandvoortm. 2 12 u.
Dames:
243 EDO 1—Zandvoortm. 1 9.45 u.

OPROEP!
Zouden degenen die de aanrijding
zagen gebeuren, welke plaats vond
op 27 februari j.l. om ca. 11 uur
's morgens in de Dr. Gerkestraat
even voorbij de kruising Tolweg
waarbij 2 bestelwagens en 1 gepar-
keerd ^staande auto met aanhanger
betrokken waren, kontakt op willen
nemen met Jac. Kuypers (ruiter-
sport), Schelpenplein 1, tel. 2384.

GEEN SPREEKUUR
WETHOUDER

Wethouder I. M. Aukema (financiën
en onderwijs) is verhinderd maandag
4 maart a.s. spreekuur te houden.

3. de agende voor de openbare ver-
gadering wordt op de voor de raad ge-
bruikelijke wijze gepubliceerd en aan de
pers toegezonden.



ALLEEN BIJ BLOEMHUIS

„Bfo^*
NIEUW-NOORD

Vanwege het

- PASTEURSTRAAT 6

succes:
AZALEA'S voor ƒ 2,25
PRIMULA'S nu ƒ0,98

Frederikslaan 10

HILLEGOM

HOLLAND
HANDICRAFT

MARKET1974

S H O W T U I N
VAN 2000 BLOEMBOLLENSOORTEN

Demonstraties van oudhollandse AMBACHTEN:
klompenmaker, delfts blauw schilder etc.
Interessant om te bezoeken voor iedereen.
GRATIS ENTREE, dus geen hoge entreeprijs.

Ons verkoop-provisie programma wordt toe-
gezonden aan: Hotels en Pensions e.a., die
toeristen gastvrijheid verlenen.

Even bellen naar (02520) 15436
de heer W. J. Kempkes, dir.

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 • Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties • Invullen aangiftebiljetten
en Assurantiën

TE KOOP

austïn jeep
met Rolls-Royce motor, met aanhangwagen,
3 reservewielen, een startmotor, een dynamo
+ komplete kop m. pakking. Pr. ƒ 1.500,—.

W.K.R. MANEGE DUINREL - Wassenaar.
Telefoon 01751—5958.

'f zit met de prijskaartjes
wel snor bij de Boer

met de kwaliteit ook trouwens
en .. niet te vergeten de service

Drie belangrijke redenen om eens langs te komen.
Wij hebben alweer diverse nieuwtjes ontvangen!

SPECiAALZft AK '.VOOR , • • •
HERENMODE «K. HERENKLEDING

KESKSTR.20 T£L:3136

omroepers omroepers
Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties
wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk'. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,—. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Aangeb. Daf 33 bouwj. '67,
prima motor, 66000 km gel.
Prijs n.o.t.k. Brugstraat 3.
Tel. 6320.

Bedrijfsruimte te huur of te
koop gevr. Tel. 4161.

Extra weerstand tegen infek-
tieziekten voor alle dieren
met BEATRAN vitamine A,
D en E. Verkrijgbaar bij uw

dierenzaak.
Beaphar, Raalte.

Woningruil A'dam-Zandvoort
Aangeb. moderne 1e etage
in oud-west, huur / 130,—.
Gevr. huurhuis in Zandvoort.
Hogere huur geen bezwaar.
Tel. 020—1293 11 na 18 u.

Van l tot 9 juni gevr. 2 a 3
kam., genegen die week
ook te ruilen voor grachten-
huis met tuin. Telef. 020—
24 94 06.

Aangeboden: ijskast tafel-
model ƒ 55,—, elektr. grill
ƒ 70,—, bromfiets rode
Puch maxi ƒ 165,—. Alles
in goede staat. Brederode-
straat 116.

Te koop zo goed als nieuwe
strijkmachine, tv en radio-
combinatie. Zeestr. 37 bov.

Technisch Installatie Bureau
Radiator Groenestein

vraagt voor direkt
MONTEURS

en HULPMONTEURS
Goed loon, goede sociale

voorzieningen.
Kamerlingh Onnesstraat 38.

Tel. 5845.

Drukt 'n g r o t e drukker
uw familie- en handelsdruk-
werk beter dan 'n KLEINE?

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.VV.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

ALLE VERZEKERINGEN
A. M. Folkers-Struvé

Thorbeckestr. 17 - Tel. 3283
Uw bromfietsplaatje + ver-
zekeringsbewijs voor 1974

liggen voor u klaar.

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.
, Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Hondenkapsalon
.Renée Schram

voor de totale haar- en huid-
verzorging van Uw hond.

Gevestigd sinds 1955,
m.o.B. Tevens waarneming
praktijk Mevr. Wezenbeek,
Troelstrastraat 7, tel. 4999.

DUREX CONDOOMS
NERGENS VOORDELIGERI
GOSSAMER: normale prijs
ƒ 2.25 per 3 stuks NU:
12 stuks + 3 gratis ƒ 9.—
24 stuks + 9 gratis ƒ 18.—
FETHERLITE: normale prijs
f3.— per 3 stuks NU:
12 stuks + 3 gratis ƒ 12.—
24 stuks + 9 gratis ƒ 24.—
In Zandvoort uitsluitend bij

BOOKSHOP
Buureweg 7_ (a.d. Kerkstr.)

1 Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinden
kleertjes, van 2—14 jaar
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

Hotel Restaurant Interlaken
v. Speykstraat 20 vraagt zo
spoedig mogelijk een nette

SERVEERSTER of
LEERLING-SERVEERSTER

vrije kost, eventueel inwo-
ning, prettige werkkr., goed
loon, event. jaarbetrekking.
Telefonische afspraak onder
02507—2966.

Te koop grote rotan honden-
mand f 25,—, 2-pers. eiken
ledikant + binnenveringma-
tras ƒ 40,—. Dr. Mezger-
straat 32.

Voor permanent te huur in
centrum één-pers, gem. zit-
slaapkamer met c.v., kook-
gelegenheid, ijskast en ge-
bruik van douche. Inl. na 18
uur te. 6470.

Wegens omstandigheden kan
mevr. Wezenbeek nog geen
honden trimmen. Tijdelijk
waarneemster mevr. Renée
Schram, Mr. Troelstrastr. 7,
tel. 4999.

Gratis af te halen 15 post-
duiven. Stationsplein 29.

2-pers. tuimelbed met twee-
delig intrieur matras, Auping
spiraal, in goede st. Mevr.
Boonstra, Dr. Gerkestraat
97 zw., tel. 3501.

Te koop Delft-combi kinder-
wagen, prijs ƒ 125,—. Kees-
omstraal 481 /4.

Lastig haaruitval bij hond of
kat? Geef LAVITA. Ze zul-
len u dankbaar zijn. Ver-
krijgbaar bij uw dierenzaak.
Gratis dokumentatie op aan-
vr.: Geco, Postb. 7, Raalte.

Klein zit-slaapkamertje met
gebr. van douche voor sei-
zoenwerker(ster) te huur
vanaf 1 maart, 300 m van
zee, / 37,50 p.w. Tel. 2921.

Te koop aang. twee 1-pers.
bedden met matras voor
ƒ 100,-. Tel. 5686.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

s t e n c i l w e r k

J. S U T S M A

van Lennepweg 75

Adverteert

in dit blad

Single of LP nog steeds vanaf l gulden.

Alle huishoudelijke apparaten voor de

HALVE prijs.

Eigen technische dienst aan huis.

24 uur per dag, ook zondag, is de monteur

te bereiken over mobilofoon 005,

Telefoniste vragen C 2706.

Overdag 3618.

PEETERS, Haltestraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

familjé^énjhandèlsdfukwèrlr

achterweg":l,-: telï-fcSSi. zandyoort.

hier staat
uw brief

Zandvoort, 27 februari 1974
Geachte Redaktie,

Zoals bekend, heeft de zandvoortse
gemeenteraad op 18 december 1967 met
tien tegen zeven stemmen besloten om het
drinkwater niet te fluorideren. Daarmede
was voor Zandvoort een periode afgesloten
met openbare diskussies over het voor en
tegen fluoridering. De gemeente Haarlem,
die zomer water aan Zandvoort levert,
zit nog op het fluor-ei te broeden. Landelijk
is echter het gesprek doorgegaan en is
een nieuwe informatiestroom over het voor
en tegen van het fluorideren bekend gewor-
den. Aangezien voor belangstellenden hier-
over voldoende geschriften beschikbaar zijn,
wil ik dit hier niet verder vermelden. Wel
wil ik vaststellen, dat het goed is, om
steeds krities te blijven tegenover de stof-
fen die ons omringen en door ons lichaam
worden opgenomen. Gelukkig wordt dit nu
ook zichtbaar bij de pvda in Zandvoort,
die in hun voorlopig verkiezingsprogram
voor de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen zich uitspraken tegen fluoridering,
terwijl ze in 1967 er vóór waren.

Een nieuw punt bij de fluordisk'ussie
van de laatste tijd is de rechtsgeldigheid
van dit alles. Een aantal mensen zijn hier-
voor naar de rechter gestapt om het
daar te vragen. Het uiteindelijke gevolg
hiervan is een uitspraak van de Hoge 'Raad
op 22 juni j.l. waarin gezegd werd, dat
toevoeging van fluor niet op een wet
steunt. Het gevolg hiervan is, dat overal
met de fluoridering van het drinkwater
gestopt wordt. De minister is hier erg
ontstemd over en probeert nu een voorlopig
wetje door de Tweede Kamer te drukken,
waardoor er weer gefluorideerd mag wor-
den. De minister heeft hierbij zelfs de
gedachte uitgesproken, dat fluoridering van
ons drinkwater verplicht wordt voor het
gehele land. Wanneer dit de minister
gelukt, is de tijd van krities praten voorbij
en mogen wij alleen nog maar fluor slik-
ken. Ik noem dit een slechte zet van onze
landsoverheid in een tijd waar het rechts-
gevoel zich steeds meer verzet tegen
dwang. Zes mensen, die deze dwangbui
zien aankomen, hebben nu een noodsprong
genomen en de minister met de Staat der
Nederlanden op het gerechtelijk matje ge-
roepen. Zij stellen hun persoonlijk bezit
in de rechtswaagschaal en hebben in een
kort geding op 20 februari j.l. de rechter
bij de haagse rechtbank om een uitspraak
gevraagd. Het is duidelijk, dat deze men-
sen hierbij een groot persoonlijk risiko
nemen. Zij kunnen met deze aktie door
bezitsverlies in materiële en daardoor
wellicht ook persoonlijke moeilijkheden
komen, die hun draagkracht te boven gaat.
Ik heb er behoefte aan om deze moedige
daad te sinnaleren en tevens iedereen,
die zich hiertoe aangetrokken voelt, te
vragen deze mensen niet alleen te laten
staan. Misschien staat u mij daarom toe
hier te vermelden, dat men onder vermei-
ding van fluorproces terecht kan op giro
2903701 van de Stichting Beheer Centrum
te 's-Gravenhage.

Om dit verhaal niet te lang te maken,
ben ik bereid om aanvullende informatie
persoonlijk te verstrekken.

Met dank voor uw aandacht en
plaatsing,

hoogachtend
A. A. W. de Vries,
Hogeweg 60, Zandvoort

eanduüorrse hoeranr

DRIE GEWONDEN
BIJ ONGEVAL
OP DE ZANDVOORTSELAAN

Drie inzittenden van een auto raakten
woensdagnacht gewond toen de wagen
door tot op heden onbekende oorzaak tegen
een boom op de Zandvoortselaan reed,
ter hoogte van de ingang van Nieuw Unicum.
De twee mannen en één vrouw, broers en
zuster uit een Amsterdams gezin, zijn per
GGD naar de Mariastichting in Haarlem
vervoerd. De ene broer had een gebroken
bovenbeen, een hoofdwond en een hersen-
schudding, de andere snijwonden in het
gezicht en pijnlijke ledematen. De zuster,
die inmiddels weer thuis is, had de midden-
handsbeentjes van beide handen gebroken.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

H. w. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en Beursvereniging
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoons 2135

CENTRALE VERWARMING
_ TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

AD1ATOR
ROENESTE1N

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Brengt ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

HUIZE ELHORST
KERKSTRAAT 8 - TEL. 3822

ZIJLWEG 31 - HAARLEM • TEL. 023—326244

Wij maken verrukkelijke
HUZAREN SALADE
RUSSISCHE EIEREN
HORS D'OEUVRES
BITTERSCHOTELS

U gaat toch ook...
De ZANDVOORTSE OPERETTEVERENIGING speelt
VRIJDAG 8 MAART in de HAARLEMSE SCHOUWBURG

de operette Die Vieigeiiebte van NICO DOSTAL.
De regie is in handen van Ferrie Zelvers en muzikale
medewerking Amsterdams Promenade Orkest o.l.v.
Peters Pels.
Inlichtingen en kaartverkoop mevr. R. Schaap, Potgieter-
straat 36, tel. 2870 en Gemeenschapshuis, tel. 4085.

fietseri^eeftit
de natuur

terug..
Weg lawaai, weg drukte l Zoek rust,

stilte, gezonde lucht... geniet van
t voorjaar... op de fiets'

f '~ ~~*f ~~~



T D Z A N D V O O R T
KLEIN GEDEELTE UIT ONZE GROTE SORTERING - EN ONDANKS LAGE PRIJZEN 100% SNELLE 24 UUR SERVICE

BLAUPUNKT K.T.V.
66 cm 110" Mantana

ZWART/WIT
61 cm 110°

van ƒ2695- VOOR f 1898.—

VOOR ƒ 598.-

VOOR

VOOR

ƒ 1598.—

ƒ 498.—

VOOR ƒ 1S28.—

van / 930,—
T.D. STUNT: FERGUSON K.T.V.
51 cm van / 2150,—

MIRAGE zwart/wit van / 678,—

T.D. STUNT: SCHAUB LORENTZ
type 1341 NN K.T.V. van ƒ2368-

ITT SCHAUB LORENTZ fingertip met afstandsbediening
67 cm 110° van ƒ3250,- VOOR ƒ2450.-
met Sensor afstandsbediening type studio 2700 wit

GRÜNDIG Super Color
67 cm 110° van ƒ2750,- VOOR ƒ1995.-

NORD MENDE Parsifal
67 cm 110° van ƒ2750,- VOOR ƒ1965,-

Alles wordt GRATIS aan huis afgeleverd en vakkundig
geïnstalleerd en daarbij wordt uw antenne kosteloos nagezien.

BLAUPUNKT 66 cm 110° Mantana tiptronic
van ƒ 2695,- VOOR

IMPERIAL type CT 1026 67 cm 110°
van ƒ 2645,- VOOR

FERGUSON platenspeler pick-up stereo VOOR

TOSHIBA SA 400 Tuner/versterker
van ƒ 968.- VOOR

CASSETTERECORDERS vanaf

TELEFUNKEN video cassetterecorders VOOR

DIVERSE PORTABLE radio's vanaf

ALLE BOXEN vanaf

T.D. STUNT: MOULINEX KOFFIEZETAPPARAAT
met GRATIS koffiemolen VOOR

KOELKASTEN 140 l van
225 l 3 sterren van

/ 415.- VOOR
ƒ 890,- VOOR

Boulevard Barnaart 14, hoek Trompstraat

ƒ 1850.—

ƒ 1998,-

f 199,--

f 728,-

ƒ 99.-

ƒ 2900.—

ƒ 59,-

ƒ 99,-

ƒ 69.-

ƒ 300,-
ƒ 598,-

CARMEN HAARKRULSET
17 krullers
22 krullers

STOFZUIGERS

van ƒ 94,95
van ƒ 114,95

VOOR
VOOR

ƒ 75,-
ƒ 90,-

van ƒ290,- VOOR ƒ165,-

BRAUN SCHEERAPPARAAT sixtant
van /HO,-

HOOGTEZONNEN

INVENTUM DROOGKAP

ELECTRISCHE DEKENS 2-pers.
met 2 bedieningskastjes

NOVA VLEESGRILL

INVENTUM BROODROOSTER
van

VOOR

vanaf

VOOR

ƒ 79.-

ƒ 75.-

/ 85,-

99,-

98,-

VOOR f S7.—ƒ 66,75

LEVERING van alle HUISHOUDELIJKE APPARATEN
tegen de MEEST GOEDKOPE PRIJZEN!

Telefoon 02507 - 3757

1HJYN-
WYCK
MM)-voom

Hilversum, 's-Gravclandscweg 91

Praktisch in de duinen
nonen, met de zee om de
hoek en de bossen vlakbij.
Overliolland br bouwt zo'n
unieke combinatie aan de
Jan van Galenstraat in
Zandvoort, direct bij de
Boulevard Barnard.
78 twee- en driekamerflats.
Superieur afgewerkt.
Voor permanente bewoning
of als tweede woning.
In prijzen vanaf f 55.500,-.
Vraag inlichtingen bij uw
makelaar of bij de directie-
makelaar:

H. W. Cosfcr
Makelaar in onroerende
goederen
Burg. Engclberlssfr. 11,
Zandvoort
Tel. 02507-5531/6114

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 6351

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 • Telefoon 4161

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlmgh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

DONKERE DAGEN ? DONKERE ETALAGES ?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
zwart / wit-televisies

radio's
bandrecorders
wasmachines

centrifuges

•jfc- Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VUEGRBZEN\ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR

ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

DOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161L

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Voor uw interieur:

Mooi BEHANG van R & D

ZO • PAS
Kamer-pastapijt van R & D
DEGALUX jalouzieën voor winter en
zomer

PVC-vouwdeuren

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

Drempelvrees is een nare ziekte

de

kleedt u jong en modieus.

Prettige modellen • prettige prijzen.

Komt u vrijblijvend langs.

Kostverlorenstraat 41, Zandvoort.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

DE WITTE ZWAAN

Belangrijke
Inboedel veiling

op MAANDAG 4 MAART 's morgens 10 uur in het
sousterrain van het VEILINGGEBOUW DE WITTE
ZWAAN, Dorpsplein, t.o. van deurwaarder C. G.
VAN HAASTER te Haarlem, w.o.:
Wandmeubels, eethoekjes, bankstellen, vloerkleden,
radiocombinaties, dressoirs, boekenkasten, tafels,
clubjes, kasten (groot en klein), schrijfbureau's,
mangel, piano, badkuip, electrisch fornuis, divan-
bedden, koelkast, matrasen, partij dekens, kus-
sens, tuingereedschap, motormaaier, gaskachel,
gedeelte winkelinventaris, toonbank, vitrines enz.
enz. Tevens veel keingoed porselein, glaswerk,
textiel en schilderstukken. Te veel om te om-
schrijven.
KIJKDAG: Heden vrijdag, 1 maart, van 10—21 u.

Zaterdag 2 maart van 10—1 u.
Veilingdirectie:
Fa. Waterdrinker
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onenigheid binnen pvda zandvoort
over verkiezingsprogram
kwam tot uitbarsting

Halverwege de afgelopen vrijdagavond
In het Gemeenschapshuis gehouden open-
bare ledenvergadering van de afd. Zand-
voort van de pvda sprong het soclallstlese
raadslid M. Weber geëmotioneerd overeind
en diende met forse stem een voorstel van
orde in om de vergadering achter gesloten
deuren voort te zetten.

De meerderheid van de pvda-leden
stelden zich achter zijn verzoek en de be-
langstellende niet-leden en uw verslaggever
moesten de zaal verlaten, waar even te
voren heftig was gediskussieerd over het
programma voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen.

De sfeer van de bijeenkomst was vanaf
het begin gespannen en die spanning kwam
tijdens de behandeling van het programma
tot uitbarsting door een regelrechte kon-
troverse tussen enkele pvda-leden en de
socialistiese wethouder l. M. Aukema. De
vergadering kenmerkte zich verder door
onduidelijkheid en een toenemende spraak-
verwarring, veroorzaakt door het feit dat
er gesproken werd over drie verschillende
konsept-programma's.

Het oorspronkelijke konsept-model
(gepubliceerd in de Zandvoortse Koerant
van 22 januari j.l.) was door de opstellers
zoveel mogelijk gebaseerd op hel landelijk
pvda-verkiezingsprogramma, zonder daarbij
echter de specifiek zandvoortse problemen
uit het oog te verliezen. Een minderheid in
het bestuur, vertegenwoordigd door de
inmiddels afgetreden sekretaris B. Wou-
ters en het lid A. K. Paap, verklaarde dat
dit konsept een visie op de zandvoortse
samenleving gaf vanuit socialistiese begin-
selen.

Met dit konsept was wethouder
Aukema het volstrekt oneens en hij stak
dit vrijdagavond niet onder stoelen en
banken. Het lijkt wel of men met een wereld-
omvattende ideologie plm. 10.000 zand-
voortse kiezers wil overtuigen, ja verpiet-
teren, betoogde hij. Naar zijn stellige
overtuiging diende de pvda in Zandvoort
rekening te houden met groepen en kiezers
die over de inrichting van onze samen-
leving nu eenmaal anders denken dan, wij.
De pvda moet bereid zijn met hen kompro-
missen te sluiten.

Omdat amendering van het eerste
ontwerp volgens hem ondoenlijk was, had
de heer Aukema een alternatief kpnsept-
programma opgesteld en dit in januari j.l.
naar het bestuur gezonden.

Maar het bestuur had, zo bleek op de
vergadering, het ontwerp Aukema niet
overgenomen en stelde het door amende-
menten gewijzigde oorspronkelijke konsept
ter diskussie. Het lag in de bedoeling dat
de pvda-leden een deel van dit programma
zouden afwerken en definitief vaststellen.
Het is er vrijdagavond niet van gekomen.

Met name eks-wethouder A. Kerkman
had ernstige bezwaren tegen het ontwerp.
Hij vond dat het voorlopig programma,
zoals dit thans aan de leden werd aange-
boden, de raadsleden in de nieuwe ge-
meenteraad 'aan handen en voeten zou
binden' en hen geen ruimte zou laten naar
eigen inzicht te handelen. Dit ontwerp zal
leiden tot 'diktatuur van de partijafdeling',
zei de oud-wethouder en hij hield de ver-
gadering voor dat 'raadsleden zonder last
of ruggespraak in de raad worden gekozen'.
Verder was hij van oordeel dat de pvda
bij de a.s. gemeenteraadsverkiezingen moet
trachten 'zoveel mogelijk kiezers achter
zich te scharen'. Ook daarvoor achtte hij
het aangeboden ontwerp ongeschikt.
De heer Kerkman stelde zich onvoorwaar-

;., -. f.'rtiilie: p|i' handelsd.m!'werl{',•. ' '

drukkerij; O U Ut v/h;gertentwch
achterweg i/tel. 6581,"zandvóori
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delijk achter het konsept van wethouder
Aukema (het tweede van de hier genoemde
kpnsepten) en stelde de vergadering voor
dit te behandelen.

Daarop volgde een verhitte diskussie
tussen de voorstanders van het oorspron-
kelijke konsept en het konsept Aukema,
waarbij voorzitter Segaar dreigde te zullen
opstappen indien het voorstel-Kerkman zou
worden aanvaard. De voorzitter behoefde
zijn dreigement echter niet uit te voeren,
want het voorstel van de oud-wethouder
werd met 12 voor en 31 stemmen tegen
verworpen.

Na een ingelaste pauze kwam het
door het bestuur ingediende ontwerp-
program aan de orde en direkt keerde
de geëmotioneerde sfeer terug, toen B.
Wouters en A. K. Paap de door hen inge-
diende amendementen in stemming wilden
brengen. Er ontstond grote verwarring over
de vraag of dit nu wel of niet moest ge-
beuren.

De kwestie spitste zich steeds meer
toe op de techniese kant van de zaak,
d.w.z. de procedure die moest worden
gevolgd bij de verdere afwikkeling van het
ontwerp. Daarover kon men het maar niet
eens worden met op de achtergrond de
vraag of er over de andere konsepten nu
wel of niet (meer) kon worden gepraat.

Toen uw verslaggever aan de voorzit-
ter om een verduidelijking wilde vragen
teneinde de lezers zo goed mogelijk te
kunnen informeren, sprong de heer Weber
op en vroeg om onmiddellijke sluiting van
de openbare vergadering. Hij wees er op
dat niet-leden van de pvda geen spreekrecht
hebben tijdens partijbijeenkomsten en dat

men zich hieraan diende te houden. De

meerderheid van de vergadering was het
met de heer Weber eens en de niet-leden
en de pers moesten de zaal uit. Dat ge-
beurde ironies genoeg op het moment dat
de leden waren aangeland bij de behande-
ling van het hoofdstuk 'demokraties
bestuur'.

Na afloop van de besloten vergadering
zei voorzitter Segaar tegen uw verslag-
gever de besloten zitting persoonlijk te
betreuren, maar dat er geen andere mo-
gelijkheid aanwezig was om de op deze
avond gerezen problemen tot een oplossing
te brengen. In een officiële persverklaring
deelde hij vervolgens mee, dat de vergade-
ring een kommissie had benoemd die zich
zal gaan bezighouden' met de te volgen pro-
cedure bij de de verdere afwikkeling van
het door de leden vast te stellen verkie-
zingsprogramma. Op de vraag welk ont-
werp de kommissie als uitgangspunt zal
nemen of dat men een nieuw programma
zal gaan opstellen, kon de voorzitter geen
antwoord geven. Maar welk programma er
tenslotte uit de bus zal rollen, het zal in
ieder geval worden ingekort.

Uit de verwarde en soms chaptiese
bijeenkomst kwam één ding duidelijk naar
voren: er staan in de zandvoortse pvda
twee stromingen lijnrecht tegenover
elkaar. Een stroming die vanuit duidelijke
en principiële uitspraken tot politieke
samenwerking met anderen wil komen. En
die het verwerpelijk acht socialistiese be-
ginselen ondergeschikt te maken aan over-
wegingen van elektorale aard.

En een andere stroming die zijn
handen vrij wil houden en zich wil
baseren pp plaatselijke omstandigheden
en situaties. Zoals wethouder Aukema
het uitdrukte: de wil om rekening te
houden met groepen en kiezers uit
onze samenleving die een andere mening
zijn toegedaan. De pvda moet bereid zijn
met hen kompromissen te sluiten en
afspraken te maken, zonder daarbij de
doelstellingen uit het oog te verliezen.
Welke die doelstellingen zijn moet tot uit-
drukking komen in een plaatselijk verkie-
zings-programma. Wij hopen er u binnen-
kort nader over te kunnen berichten.

J.L.

nieuws kort
en klein

Minister Vorrink van volksgezondheid
en miljeuhygiëne heeft het 'Aktiekomité
tegen voortzetting circuit Zandvoort' in een
brief meegedeeld, dat momenteel wordt
onderzocht of zich omstandigheden voor-
doen waardoor voor het circuit een ver-
gunning op grond van de Hinderwet is
vereist. Wanneer dit inderdaad het geval
is zal door eksploitanten van de racebaan
zo spoedig mogelijk een dergelijke vergun-
ning dienen te worden aangevraagd. Aan
een vergunning kunnen voorwaarden m.b.t.
de geluidshinder worden verbonden, aldus
de minister.

Indien voor het houden van racewed-
strijden geen hinderwetvergunning nodig is,
zou het circuit door een aanvulling van
het Hinderbesluit onder werking van de
Hinderwet kunnen worden gebracht. Gelet
op de omslachtige procedure valt hiervan
echter weinig of geen effekt te verwachten,
merkt de bewindsvrouwe op. Zij geeft er
in dit geval de voorkeur aan in de toe-
komstige Wet inzake de Geluidshinder een
afzonderlijke regeling te treffen t.a.v. race-
circuits.

Teneinde een zo volledig mogelijk in-
zicht te krijgen in de geluidsbelasting door
het circuit za! naast eerder genoemd
onderzoek een meetprogramma naar de
lawaaioverlast worden opgesteld en uit-
gevoerd, schrijft minister Vorrink.

In een adres aan de gemeenteraad
verdedigen b en w nogmaals hun beleid
inzake het plan om het bomenbestand in
Zandvoort door middel van het zgn. blok-
systeem zo goed mogelijk te behouden en
waar nodig te vervangen. Dit naar aanlei-
ding van een schrijven van een aantal be-
woners van de Kostverlorenstraat waarin
deze van hun ongerustheid over het plan
blijk geven.

De bewoners vergeten, aldus het
kollege, dat, als nu geen bomen gerooid en
vervangen worden door jonge eksemplaren,
de volgende generatie tegen een kale,
troosteloze straat zal moeten aankijken.
Het zgn. bloksysteem zorgt er voor, dat
zowel de huidige als de toekomstige gene-
ratie van een bomenbestand zal kunnen
genieten. Op dit punt hebben b en w het
volste vertrouwen in de deskundigen. Zij
zetten in het adres uiteen dat van de 31
gerooide iepen er 21 door de iepziekte en
10 door gas waren aangetast.

Tegen het hedenavond door b en w
aan de raad ter vaststelling aangeboden
bestemmingsplan '1e gedeelte Kostverloren-
park' — bouw van 19 woningen op een
terrein gelegen tussen1 het bejaardenhuis
'Het huis In het Kostverloren' en de achter-
zijde van de Kostverlorenstraat — wordt
door een ingezetene bezwaar gemaakt op
grond van het verloren gaan van natuur-
gebied. Verder is hij van mening dat de
reeds moeilijke bereikbaarheid van de ge-
meente door de toename van het inwonertal

nog moeilijker wordt.
B en w brengen hier tegen in dat het

aanwezige natuurgebied niet wordt aan-
getast — de aanwezige houtopstand blijft
grotendeels intakt — en dat het plan
geenszins ten doel heeft het inwonertal te
doen toenemen. De te bouwen woningen
zijn bedoeld ter voorziening in de woning-
behoefte van de zandvoortse ingezetenen
en met name voor de doorstroming.

Marjon Hooij uit Haarlem eksposeert
t.e.m. 15 maart a.s. gouaches en schilde-
rijen in het bejaardenhuis 'Het huis in de
duinen' aan de Herman Heijermansweg.
De tentoonstelling is dagelijks te bezichti-
gen — ook voor niet-bewoners — van
10 uur tot 12 uur en van 15 uur tot 17 uur.

De kosten van verbouwing van het
voormalige gemeentelijke verzorgingshuis
aan de Swaluëstraat tot een zandvoortse
oudheidkamer anneks ekspositieruimte,
worden geraamd op een bedrag van
ƒ 264.432,—. Het door het Genootschap
Oud-Zandvoort bij b en w ingediende ver-
bouwingsplan is door dit kollege inmiddels
om advies toegezonden aan de Stichting
Culturele Raad Noord-Holland.

Op dinsdag 12 maart a.s. vindt in
hotel Keur aan de Zeestraat de jaarlijkse
door de afd. Zandvoort georganiseerde
bloedafname-avond plaats. De donors
worden om 19.00 uur in hotel Keur ver-
wacht.

Het reeds vele jaren geldende verbod
voor aardappelteelt in Zandvoort, in verband
met het optreden van 'het aardappelaaltje',
is enige mate verzacht. De plantenziekte-
kundige dienst te Wageningen heeft de
Volkstuindersvereniging 'Zandvoort' bericht,
dat haar leden op beperkte schaal en
onder zekere voorwaarden aardappelen in
de volkstuintjes mogen verbouwen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag
reed een inwoner van Zandvoort met zijn
wagen het trottoir op van de Louis
Davidsstraat en ramde de voor de open-
bare toiletten geplaatste rustbank en een
verkeersbord. Bank, verkeersbord en auto
werden flink beschadigd. De bestuurder
ging er na de botsing vandoor, maar kon
later door de politie worden opgespoord.

De gemeente Zandvoort telt pp dit
moment 12.146 kiesgerechtigden die kun-
nen deelnemen aan de a.s. Statenverkiezin-
gen. Bij de Kamerverkiezingen in 1972
telde Zandvoort 11.914 stemgerechtigden.

5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart

10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart

H. W.
00.39
01.56
02.25
03.11
04.00
04.33
05.07
05.53
06.37'
07.19
08.00

L.W.
08.31
09.39
10.26
11.14
12.02
00.22
01.01
01.35
02.17
02.56
03.30

H. W.
13.03
14.00
14.49
15.29
16.06
16.50
17.29
18.10
19.00
19.39
20.27

L.W.
21.19
22.06
23.00
23.41
— , —
12.51
13.24
14.05
14.51
15.18
16.00

op^de bres voor oude pandjes
Het 'Aktiekomlté tot behoud van de Noordbuurt' stelt onder het motto 'Stop de

sloop' alles in het werk de afbraak van oude pandjes in de te saneren wijk zoveel
mogelijk te voorkomen. Vorige week heeft men tijdens een gesprek op het gemeente-
huis gedaan gekregen dat de twee pandjes rechts op de foto — Pakveldstraat 26 en
28 — voorlopig niet worden afgebroken in afwachting van een onderzoek of de
huisjes nog geschikt zijn voor bewoning. Daarbij zal dan tevens worden bekeken of
van de nu nog afzonderlijke woningen één huls te maken is.

Inmiddels heeft het komlté zich met een adres tot het kollege van b en w en
de gemeenteraad gewend met het verzoek de sloop van de pandjes In de Noordbuurt
voorlopig op te schorten tot een duidelijk beeld is gekregen m.b.t. de staftd van
zaken op dit ogenblik.

Niemand weet meer waar hij of zij aan toe is, aldus het komité. Huisjes die om
hun karakteristieke waarde zouden blijven staan — zoals Pakveldstraat 17 — zijn
met de grond gelijk gemaakt. Andere woningen, waarvan bekend is dat zij moeten
verdwijnen, zouden niet worden gesloopt. Kortom er bestaat grote onzekerheid onder
de bewoners van de Noordbuurt over hetgeen er wel of niet staat te gebeuren. Het
komité dat op dit moment een handtekeningenaktie in de Noordbuurt voert, heeft
tot op heden reeds 165 adhesiebetuigingen van de bewoners van de wijk en direkte
omgeving ontvangen.

Men is voornemens binnenkort via een stand op het Raadhuisplein een beroep op
de ingezetenen van Zandvoort te doen de aktie 'Stop de sloop' te ondersteunen.

bewoners nieuw noord
vormden wijkraad

Afgelopen donderdag was de r.k.
noodkerk aan de Linnaeusstraat gevuld met
ruim tachtig mensen. Het merendeel hier-
van zat in de kerkbanken, een klein gedeelte
zat op het podiumpje aan een tafel. Dat
waren burgemeester Nawijn, wethouder
Janssens van publieke werken, de heer
Heemskerk, chef van het gemeentebureau
van ruimtelijke ordening en de heren Vogt
en Wertheim, respektievelijk direkteur en
adjunkt-direkteur van het gemeentebureau
van publieke werken. Twee raadsleden
waren eveneens aanwezig, te weten de
heren Van As (kvp) en Wijnbeek (d'66).

Aan de muren hingen diverse platte-
gronden van nieuw-noord, waarop ook de
aan te leggen speelterreinen waren aan-
gegeven. Want daarvoor had men deze
bespreking tenslotte georganiseerd: om
met de bewoners van de wijk te praten
over de eventuele konstruktie van nieuwe
speelplaatsen. Rond de klok van acht uur
werd de vergadering geopend met een
ruim twintig minuten durende inleiding van
de burgervader.

In zijn openingrede zette Zandvoorts
eerste burger uiteen hoe het gemeente-
bestuur te werk is gegaan bij de opbouw
van nieuw-noord. Achtereenvolgens heeft
men wegen, huizen, scholen en winkels aan-
gelegd. 'Maar een wijk is niet af zonder
speelterreinen'. Vandaar dat er reeds een
zestal speeltuinen zijn .aangelegd, zowel
voor oudere als voor jongere kinderen.
Bovendien bestaan er plannen voor de
aanleg van vijf nieuwe speelplaatsen.
Burgemeester en wethoudere willen echter
de bewoners van de nieuwbouwwijk in de
besluitvorming daaromtrent betrekken.
Daarom ontvingen alle inwoners van de
wijk in november van het vorig jaar een
enquêteformulier, waarin werd gevraagd
hoe men tegenover deze plannen staat. Ook
werd gevraagd of men bereid zou zijn
mee te werken aan de instandhouding van
de speelterreinen in een eventueel op te
richten buurtvereniging. Hierop reageerden

slechts zestig mensen. 'We waren misschien
wat kinderlijk optimisties', aldus de ma-
gistraat.

Fons Doornson, voorzitter van de
onlangs opgerichte flatraad in de Lprentz-
straat, nam hierna het woord. Hij zei, dat
in zijn flat alleen al 63 bewoners van de
66 positief hadden gereageerd t.a.v. de
oprichting van een flatkommissie. Volgens
hem ligt het aan de persoonlijke benadering.
Om alle bewoners te benaderen opperde hij
kontaktpersonen aan te stellen, die de
buurtbewoners gaan bezoeken. Burge-
meester Nawijn antwoordde hierop dat dit
onmogelijk was, omdat de gemeente in
nieuw-noord vrijwel geen mensen kent
'Dat kan wel als er in Zandvoort-noord een
wijkraad wordt gevormd, die kontakten
onderhoudt met de gemeente', zei de heer
Nawijn.

De heer De Kluyver stelde voor om
onmiddellijk een dergelijke raad op te
richten. Zijn voorstel werd aanvaard en
niet minder dan 32 mensen toonden zich
bereid plaats te nemen in deze raad. Uit
dit aantal zijn zes mensen gekozen die een
voorlopig bestuur zullen gaan vormen, te
weten mevr. Risseuw en de heren Abeelen,
De Valk, Sinke, Doornson en De Kluyver.
Dit wijkbestuur zal zich voorlopig bezig
gaan houden met de aanleg en het onder-
houd van speelgelegenheden. Hiervoor zal
de gemeente een bedrag uittrekken op de
begroting. 'Het is de bedoeling dat het
buurtkomité in de toekomst ook bevoegd-/.'•
heid krijgt om over andere zaken te (.<>"''
beslissen', aldus burgemeester Nawijn. ,./, •,'"
" De eerste vergadering van het bestuur, -j
zal op donderdag 7 maart worden gehou-<1'
den. Binnen 14 dagen zal dan een bijeen- /..,' >
komst volgen van de gehele wijkraad. "' /.,,.

Het Initiatief van b en w kunnen wij /• '"
alleen maar voor honderd procent onder-
steunen. Het getuigt volgens ons van een
uitstekend inzicht om signalen vanuit de
samenleving op te merken, te kanaliseren
en stimuleren. Alleen op deze wijze kan
een bestuur werkelijk demokraties funk-
tioneren. Ron d. V.

Eanduüorhe hoersnr
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Vlotte medewerkster
voor leuke baan aan de balie.

Het ABN-kantoor,
Grote Krocht iz te
Zandvoort heeft plaats
voor een representa-
tieve medewerkster.
Haar leeftijd mag liggen
rond 20 jaar. Bij
voorkeur heeft zij een
middelbare school-
opleiding gehad.

Haar wacht een

leuke en afwisselende
baan, want een deel van
haar taak bestaat uit het
helpen van cliënten aan
de balie. De werksfeer,
temidden van veelal
jonge collega's, is
bijzonder prettig.

De ABN biedt haar
een aantrekkelijk salaris.
Plus tantième, yV2%

vakantietoeslag, een
huwelijksspaarregeling
en desgewenst een
ruime studiekosten-
vergoeding.

Wie belangstelling
lieeft voor de hier
geboden baan, wordt
vriendelijk verzocht
een briefje te schrijven
aan de Directie van

de Algemene Bank
Nederland, Zandvoort.

Ze mag natuurlijk
ook even langskomen
voor een persoonlijk
gesprek. Maar dan
graag eerst een tele-
foontje om een afspraak
te maken. Dit is het
telefoonnummer:
(02507) 53 41.

Algemene Bank Nederland

ZANDVOORTERS

OPGELET
ZEEMAN heeft een winkel vol geweldige voordeeltjes voor u

en ook nog het

SUPER KOOPJE

VAN DE WEEK

MINI PANTY
SUPER ELASTISCH

DUS ALTIJD PAS

(Niet meer dan

drie stuks per klant)

PASSAGE 25—31. < . - ZANDVOORT

WIE REKENT KOOPT BIJ

•v -^

textiel supermarkten
DOOR HEEL DE RANDSTAD HOLLAND

Ruilen of Uw geld terug? kan altijd maar .... alleen met kassabon.

muziekles van oom harry
te schools

Afgelopen donderdag, de 28e februari,
heeft de stichting 'het schoolconcert' na
een lange periode van rust, weer een
konsert georganiseerd in de Wim Gerten-
bach Mavo. Het was deze keer de beurt
aan Harry Sevenstern met zijn combo, om
de Gertenbachscholieren wat muzikale
kennis bij te brengen.

Het Sevensterncombo bestaat op het
ogenblik uit Harry Sevenstern, trompet;
Aart Zegveld, bas; Rudi van Houten, piano
(werd deze middag vervangen door Melle
Weersma) en Gildo del Mistro, slagwerk.

Voor vele Gertenbachscholieren is
Harry Sevenstern een oude bekende, omdat
zij zijn combo twee jaar geleden ook al
mochten beluisteren. Voor deze leerlingen
was het optreden dan ook minder interes-
sant, temeer omdat het zeer weinig ver-
schilde van het konsert dat het Svenstern-
combo twee jaar geleden gaf. Ook voor
deze gelegenheid had oom Harry, zoals hij
aan me werd voorgesteld, een heel arsenaal
toeters en blaasinstrumenten meegebracht,
waarmee hij de leerlingen het een en ander
over de trompet en haar muziek duidelijk
maakte. Dit was bok de reden dat dit

konsert meer het karakter droeg van een
muziekles. Een muziekles waarin de muziek
helaas op de tweede plaats kwam. De
muziek, die ten gehore werd gebracht, be-
stond vaak uit fragmenten uit zeer bekende
stukken. Zo kon men luisteren naar stuk-
ken van Joseph Haydn, Duke Ellington
en blues, de oorsprong van de jazz.

Harry Sevenstern gaf dus wel blijk
van een muzikale veelzijdigheid, zoals het
programma al deed vermoeden: 'Trompet
in klassiek en jazz'. Slechts één kategorie
moest het op deze middag ontgelden. De
avant-garde muziek, die was gemaakt door
en voor gekken, aldus oom Harry, moest
maar zo vlug mogelijk verdwijnen.

Met heeft met het geven van deze
konserten het edukatieve niet uit het oog
willen verliezen. Maar men heeft er helaas
te sterk de nadruk op willen leggen. Ik
vrees dat in vele gevallen de artistisiteit in
het gedrang komt, of zoals het afgelopen
donderdag is gegaan, de artistisiteit en
inventiviteit helemaal niet aan bod komen.
Daarom hoop ik dat bij de volgende mu-
zikale evenementen de muziek op de voor-
grond komt te staan, zodat het etiket
'konsert' weer gerechtvaardigd is.

Herman

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

zandvoortmeeuwen opnieuw verliezer

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Wisseling van trainer en mutaties in
de samenstelling van het A-elftal van
Zandvoortmeeuwen hebben afgelopen
zondag nog niet tot betere resultaten geleid,
Want Zandvoortmeeuwen verloor opnieuw.
Dit keer van ZVV* uit Velsen met 2—1.
Bij het ingaan van de rust was de stand
nog 1—1.

In het doel was door de nieuwe wed-
strijdleiding Henk Bos vervangen door
Pellerin en de spelers Maarten Koper en
Fred Kramer hadden plaats moeten maken
voor Boon en Jac. Koning. Het zeker niet
onverdienstelijk optreden van dit drietal
kon aan het totale spelbeeld van de laatste
maanden echter nauwelijks iets veranderen.
Zandvoortmeeuwen mist nog steeds de
spirit om met een tegenstander de strijd
te leveren die nodig is een overwinning
te behalen. Ook nu weer liet het elftal het
initiatief vrijwel geheel aan de tegenstan-
der over. De voorhoede kwam traag op
gang en noteerde na bijna een half uur
spelen de eerste hoekschop. In de 37e
minuut ontsnapte Zandvoortmeeuwen aan
een doelpunt van Helleging. Maar even later
kreeg deze speler de gelegenheid zich te
revancheren. Zelfs drie op de doellijn
opererende ZVM-verdedigers bleken niet in
staat hem de weg te versperren, O—1.
Voor het ingaan van de rust slaagde Jacob
Koning er in met een rustig en welover-
wogen schot de stand in evenwicht te
brengen, 1—1.

In de zevende minuut van de eerste
helft werd Zandvoortmeeuwen al weer op
een achterstand gezet. Het was Hpgeveen
die zijn klup de leiding gaf, nadat hij op
handige wijze gebruik had gemaakt van een
opening in de defensie, 1—2. De voorhoede
van Zandvoortmeeuwen was nu duidelijk
beter op dreef als in de eerste helft, maar
miste toch het elan en de kracht de
defensie van ZVV te bedwingen. Verder
werden door de nonchalante afwerking van
de aanvallen en onbeheerst schieten —
zoals door Boon — een paar fraaie kansen
om hals gebracht. Boon herstelde zich
later voortreffelijk door bijtijds in te grijpen
bij een doorbraak van ZVV. Aaldert Stob-
belaar bedierf kort daarop een unieke
gelegenheid, staande voor open doel, het

raak toch weer
te sterk
voor typsoos

Niets scheen een eerste overwinning
in dit seizoen van Typsoos op de delftse
studenten in de weg te staan, toen de
zandvoortse basketballers een gedecideerde
voorsprong van 47—36 hadden genomen
met nog drie minuten te spelen voor het
rustsignaal.

Onder aanvoering van de weer voor-
trefelijke Vic Bartolome speelden de
leeuwen een koele en zeer verstandige
partij. Raak/Punch, moreel nogal kwets-
baar, bood wisselvallig tegenstand. Het
bleek niet in staat de zwakke punten van
de tegenstander uit te buiten, maar bleef
wel als een kat zijn prooi in de gaten
houden.

De vorige ontmoetingen waren voor
Delft suksesvol verlopen, omdat Lions geen
kans zag zich aan de zone press te ont-
worstelen en de guards geen openingen
in dit systeem wisten te forceren.

Vier keer balverlies van Vrolijk, Hoek-
sema en Tuinstra mikten Lions echter weer
op de begane grond. Raak wist de schade
bij de rust te beperken tot drie punten
achterstand, 47—44. De delftse ploeg
rook nu toch de winst. De Zandvoorters
raakten weer in paniek, vergaten de
systemen en opdrachten van coach Henny
Blom en kwamen in de 10e minuut op een
achterstand van dertien punten. De for-
matie Hoeksema-Leijsner-Freeman- Barto-
lome en Kroder wist de stand bijna in
evenwicht te brengen. Bij de stand
82—80 mochten de leeuwen nog even aan
de overwinning ruiken. Een alles of niets
offensief van Typsoos-Lions mocht echter
niet meer baten. De stand werd 94—88 en
Lions zal dit seizoen weer genoegen moe-
ten nemen met een vierde plaats op de
ranglijst.

leer als het waren in het net te aaien.
In de slotfase van de wedstrijd kreeg het
spel een nogal geëmotioneerd en fel karak-
ter, maar scheidsrechter Kerstens zorgde
er voor dat het niet uit de hand liep.

De afloop van de ontmoeting hebben
wij aan het begin van dit verslagje reeds
meegedeeld. Die is helaas nog altijd
negatief.

En zo ziet de ranglijst in de afdeling
er uit na de wedstrijden van eergisteren:
RCH
HRC
VIOS
DWV
DEM
Vitesse'22 ...
Kennemers .
ZVV
Alkm. Boys
Stormvogels
Velsen
Beverwijk ...
Schagen ....
Zandvoortm.
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27 — 11
28 — 13
30 — 16
23 — 13
20 — 15
28—17
15—13
13 — 16
17—20
12—20
12 — 16
9 — 27
5—26

15—31

hier staat
uw brief

De afd. Zandvoort van de cpn heeft
ons verzocht de brief aan de werkgroep
Zandvoort van de psp, ppr en d'66, welke
wij een dag na ontvangst reeds in verkorte
vorm in nieuws kort en klein publiceerden,
in haar geheel te willen paatsen.

Hier volgt het schrijven:

Zandvoort, 20 febr. 1974

Aan de werkgroep Zandvoort
p/a Theo van Wely,
Flemingstraat 116,
Zandvoort.

Naar aanleiding van uw schrijven
d.d. 17-2-1974, delen wij u mede aan uw
uitnodiging geen gevolg te zullen geven
omdat van een lijstverbinding met welke
partij dan ook ook nooit sprake kan zijn.

Blokvorming is nl. een direkte aan-
tasting van ons kiesstelsel en de demo-
kratie het recht om vertegenwoordigd te
zijn.

De Communistische Partij van Neder-
land heeft haar eigen programma op grond
waarvan zij met de bevolking optreedt.

Voor ons zijn verkiezingsprogramma's
geen propaganda maar richtsnoer voor
ons handelen als partij in de raad en buiten
de raad onder de mensen in de bedrijven
en buurten.

Wel zijn wij voorstanders van samen-
werking op die punten waar onze pro-
gramma's elkaar raken.

Wij hopen dan ook in de toekomst nog
veel met u samen te werken.

Namens de C.P.N. afd. Zandvoort
sekretaresse
J. Dalman-van Woensel
Celsiusstraat 243, tel. 6316

lïnks-rechts-
links gekeken
oversteken!

omroepers

Voor fouten In telofonlsch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
f 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300.
voor ƒ 695,-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Woningruil A'dam-Zandvoort
Aangeb. moderne 1e etage
in oud-west, huur ƒ 130,—.
Gevr. buurhuis in Zandvoort.
Hogere huur geen bezwaar.
Tel. 020—1293 11 na 18 u.

Bedrijfsruimte te huur of te
koop gevr. Tel. 4161.

Gevr. Duitse gasten, 2-pers.
sl.k. met wasgelegenheid v.
12—15 april en van 3—5
mei, enz. Tel. 2525.

Gevr. vrije woning voor 5
pers. omg. strand voor juni,
juli of 3119. Tel. 2525.

Te koop z.g.a.n. hoekbank-
stel, heeft gekost / 4650,-,
vraagpr. ƒ 1750,-. Tel. 2855.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

EQnduaarrse teranr8

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel

altijd sukses.

Daarom even bellen
naar nummer 2135.
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nog geen stoeledans
in de raad

De raadsvergadering van dinsdagavond
begon met een schriftelijk verzoek van de
raadsleden Flieringa (Inspr. nu), Wijnbeek
(d'66), Van der Moolen (pvda) en Van
As (kvp) om tot herschikking van de door
de raadsleden Ingenomen plaatsen In de
raadszaal over te gaan, nu het eks-azb-
raadslid Couvreur zich kandidaat had
gesteld voor een plaats op de kandidaten-
lijst van de wd. Terwille van de duidelijk-
held zouden de indieners van het verzoek
graag zien dat de stoel van de heer
Couvreur naast die van de fraktie van de
vvd zou worden gezet.

Voorzitter noemde dit een politieke
aangelegenheid waarin hij zich niet wilde
mengen en nam het briefje voor kennis-
geving aan. Een stoeledans wil hij kennelijk
aan de kiezers van Zandvoort overlaten.

Hierna kwam aan de orde de brief
van de afgevaardigden Van As (kvp),
Weber en Van der Moolen (beiden pvda),
waarin zij voorstellen het éénrichtingsver-
keer in de Celsiusstraat opnieuw in te
voeren.

De heer RUDENKO (vvd) stelde voor
dit probleem te laten oplossen door de
onlangs gevormde wijkraad in nieuw-noord.

Voorzitter NAWIJN achte dit niet
juist. 'Ik heb met het bestuur van die raad
afgesproken, dat het buurtkomite zich
voorlopig bezig zal gaan houden met de
aanleg en het onderhoud van speelterreinen.
In een later stadium zullen zij pas bevoegd-
rieden krijgen op andere gebieden'. In de
volgende vergadering zal men verder
ingaan op do brief van de dris raadsleden.

De demokratiese afgevaardigde WIJN-
BEEK stelde voor om aan het agendapunt
'Ingekomen stukken' twee brieven toe te
voegen. In de eerste plaats het aan de
raad toegezonden schrijven van ingezetene
De Vries, waarin het standpunt van de
raad wordt gevraagd t.a.v. fluoridering van
het drinkwater. De burgervader voelde
hier weinig voor. 'Het stuk is te laat ver-
zonden. We moeten allemaal de tijd hebben
het te overdenken'. De heer Wijnbeek
vroeg daarop nogmaals om over de brief
te diskussiëren. Ook de heer TER VEER
(kvp) wilde de brief toevoegen aan de
agenda. 'De raad die zich een aantal jaren
geleden uitsprak tegen toevoeging van fluor
in het leidingwater had een heel andere
samenstelling dan het huidige'. Beide
raadsleden verlangden een duidelijke uit-
spraak over dit omstreden punt. De bur-
gemeester vond het echter een zaak van
de landelijke overheid. 'We moeten het
overlaten aan het parlement'. Bij een stem-
ming over het al dan niet aan de orde
stellen van deze brief bleken 11 raadsleden
tegen en 6 voor te zijn, waarmee dit was
afgehandeld.

Ook wilde de man van d'66 de brief
bespreken, die het aktiekomité tot behoud
van de Noordbuurt enkele dagen daarvoor
aan alle raadsleden had verzonden. De
heer Nawijn noemde het onjuist dit onder-
werp te behandelen, aangezien in de vol-
gende reedsvergadering in april de nota
van b en w over de Noordbuurt al ter
sprake zal komen.

De socialist VAN DER MOOLEN sloot
zich volledig aan bij de woorden van de
magistraat. De liberaal ATTEMA onder-
steunde echter het voorstel van de aktie-
groep om de sloop stop te zetten en te
wachten tot het rapport van b en w in
in de openbaarheid komt. 'Het is onzin om
door te gaan met een projekt, dat over
een maand opnieuw bekeken wordt.
Bovendien is het niet te veel gevraagd om
de afbraak van huisjes vijf weken stop te
zetten'.

Ook de heer VAN AS bleek een voor-
stander van het voorstel van de aktle-
voerders. De heer NAWIJN scheen hierdoor
nogal geïrriteerd te zijn en kwam tot
enkele opmerkelijke uitspraken. 'U heeft
vertrouwen of geen vertrouwen in het kol-
lege. Wij kunnen niet ieder moment onze
plannen veranderen, doordat een aantal
mensen zich plotseling verontrust tonen over
de gang van zaken. Deze mensen hebben
vroeger nooit de moeite genomen om samen
met deskundigen hun huisjes op te knap-
pen. We moeten nu konsekwent zijn en
doorgaan met het plan'.

Hierop reageerde de heer JOUSTRA
(vvd) met te zeggen, dat hij het juist
toejuicht dat de bewoners van Zandvoort
meeleven met het gemeentebeleid. Ook hij
was voor stopzetting van de sloop totdat
het plan Noordbuurt opnieuw wordt beke-
ken. De burgemeester nam hierna weer
het woord. Hij stelde, dat de mensen van
het aktiekomité een verkeerde voorstelling
van zaken geven. 'De bewering van de
betrokkenen stroken niet met de waarheid'.
Onmiddellijk nadat hij dit gezegd had gaf
Zandvoorts eerste burger zelf een ver-
keerde voorstelling van zaken door te zeg-
gen dat het nog steeds wel degelijk,
mogelijk is om in de oude vissersbuurt
panden te behouden en op te knappen.
'Wij wachten op mensen die huisjes willen
kopen om ze op te knappen'. Hij noemde

vervolgens als voorbeeld het huisje van de
heer Citroen, één van de leden van het
aktiekomité, dat enkele jaren geleden op
de nominatie stond gesloopt te worden. Nu
mag het blijven staan, doordat genoemde
inwoner het pand heeft opgeknapt.

De pvda-er VAN DER HEIJDEN wees
de burgemeester terecht. 'Het huisje van
Citroen staat er nog doordat deze man
jarenlang heeft dwarsgelegen. Als het aan
b en w gelegen had, zou ook deze woon-
ruimte al lang gesloopt zijn'. De raad nam
tenslotte genoegen met de toezegging van
de heer Nawijn dat het kollege zal over-
wegen de sloop voorlopig op te schorten.

Wethouder AUKEMA van onderwijs en
financiën was verheugd een punt aan
de agende te kunnen toevoegen. Het
betrof «en eksperiment in het onderwijs:
men wil de kleuterschool 'Hummeloord' aan
de Fahrenheitstraat samenvoegen met de
Van Heuven Goedhartschool, een lagere
school, gelegen in dezelfde straat. Om dit
te verwezenlijken zal men een gebouw
aanleggen, waarin voor beide scholen
onderdak wordt gekreëerd. Als voordelen
hiervan noemde de socialistiese wethouder
betere mogelijkheden tot samenwerking
tussen de leerkrachten en het vergemak-
kelijken van de overgang van het kind van
de kleuterschool naar de 'grote school'.

De gehele raad vond het een goed voorstel
en voor de bouw van deze school werd
een voorbereidingsbesluit aangenomen.
Vanaf vandaag ligt het ontwerp van dit
plan ter visie op het gemeentehuis.

Het advies van b en w om de koppe-
ling van onze gemeente met een dorp in
Bangladesh over te laten aan een plaat-
selijk komité, viel bij de meerderheid van de
raad in goede aarde. Alleen de heer
TER VEER was het niet met het kollege
eens. Hij vond het een zaak voor de
gemeenteraad. 'Als afspiegeling van de
gemeente Zandvoort zal de raad dit op
zich moeten nemen'.

De heren VAN DER MOOLEN, WIJN-
BEK en COUVREUR waren voorstanders
van het plan van het kollege om een der-
gelijke steun over te laten aan 'het parti-
kulier iniiatief', zoals de heer WIJNBEEK
het uitdrukte. Zij waren echter wel alle drie
van mening dat het gemeentebestuur
financiële steun zou moeten verlenen aan
zo'n stichting.

Burgemeester NAWIJN had hier echter
zijn bedenkingen tegen. 'In de wet staat,
dat het gemeentebestuur zich moet bezig-
houden met de gemeentelijke huishouding.
Er moet dus aansluiting zijn met Zandvoort
alvorens wij steun kunnen verlenen', aldus
de bestuurder, die wilde wachten tot een
plaatselijke vereniging begint met zo'n
projekt, alvorens een belofte van financiële
steun uit te spreken. 'Als zich dan een
konkrete situatie voordoet kunnen we ons
nog altijd beraden over het al of niet
verlenen van geldelijke steun'.

Besloten werd een brief met deze
strekking te sturen naar de Lokale Raad
van Kerken, de organisatie die vorig jaar
in een schrijven aan de raad om deze
koppeling heeft gevraagd.

nieuws kort
en klein

Met Overlegorgaan Zandvoort van de
plaatselijke afdelingen van het nvv, nkv en
cnv belegt op dinsdag 12 maart a.s. een
voorlichtingsavond in het Gemeenschaps-
huis. Op de bijeenkomst, die om 20.00 uur
begint, zal aan belangstellenden informatie
worden gegeven over het invullen van het
aangifteformulier van de inkomstenbelas-
ting '74.

Tijdens de op 20 februari j.l. gehouden
algemene ledenvergadering van de afd.
Zandvoort van de Algemene Bond van
Bejaarden werd afscheid genomen van de
aftredende sekretaris, de heer Duym.
Wegens het vele en verdienstelijke werk
dat de heer Duym vanaf de oprichting van
de afdeling van de bond heeft verricht,
werd hij door de leden met algemene
stemmen tot ere-lid benoemd.

De afd. Zandvoort van de Ned. Pro-
testantenbond bestaat in april a.s. een
halve eeuw. Ter gelegenheid van dit ju-
bileum vindt op zondag 7 april een herden-
kingsdienst plaats in het gebouw van de
NPB aan de Brugstraat 15. De bije'enkomst,
die om 15.30 uur begint, zal worden
geleid door ds. C. P. Hoekema, doops-
gezind predikant uit Haarlem. Na afloop
van de dienst is er een officiële ontvangst
door het NPB-bestuur.

In het kader van de viering van het

geen uitstel openbaarheid
kommissievergaderingen

'Ik ben geen voorstander van de totale
openheid', zei mevr. HUGENHOLTZ (wd)
dinsdagavond bij de behandeling van het
voorstel van b en w gedragsregels vast
te stellen voor het houden van openbare
kommissievergaderingen. Zij wilde deze
aangelegenheid uitstellen tot na de a.s.
gemeenteraadsverkiezingen, waarna een
nieuw samengestelde gemeenteraad zich
over deze materie kan uitspreken.

Waarschijnlijk dacht de freule aan de
door de liberalen verwachte verkiezings-
uitslag, want menig vvd-lid rekent op een
verdubbeling van het aantal zetels in de
raad. Haar partijgenoot JOUSTRA was een
andere mening toegedaan. 'Als de meer-
derheid het wil, moet het gebeuren'. Hij
was echter wel huiverig voor de werking
ervan en wees op het verloop van de
openbare vergadering van de pvda. 'Ook
de kommissievergaderingen kunnen besloten
gemaakt worden', riep de socialist WEBER,
die zelf in de bewuste pvda-vergadering
een voorstel van orde had ingediend om de
zitting halverwege besloten voort te zetten.
Na dit korte intermezzo nam de heer
JOUSTRA opnieuw het woord. Hij stelde
voor om over een half jaar, in een nieuwe
raad, dit punt nog eens te bekijken om te
zien of de openheid wel juist heeft ge-
werkt.

De heer KEUR (arp/chu) verklaarde
tegen openheid te zijn. 'De aanwezigen
hebben de stukken niet, ze weten nergens
van. Het zal geen enkele funktie hebben',
aldus de christen-demokraat. De heer
NAWIJN zei, dat het raadsbesluit uitge-
voerd moest worden. Hij verklaarde boven-
dien het niet eens te zijn met de heer
JOUSTRA om een evaluatie over het effekt
van deze openbaarheid nu al vast te stel-
len. Het voorstel werd aangenomen, met
aantekening dat mevr. Hugenholtz en de
heren Pas (btv) en Keur tegenstemden.

De heer ATTEMA wond zich bijzonder
pp over de bezwaarschriften die de
ingezetene Kramer had ingediend tegen
de bestemmingsplannen 'Kostverlorenpark'
en 'Celsiusstraat-Linnaeusstraat'. 'Zijn be-
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Haltestraat 53, Zandvoort
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zwaren zijn volstrekt niet steekhoudend.
Deze plannen, waar we toch allemaal achter
staan, worden zo door één of andere
maniak jarenlang tegengehouden, waardoor
bovendien de kosten veel hoger worden'.
Ook de burgemeester was deze mening
toegedaan. 'Dit heeft niets meer met de-
mokratie te maken. Het is steeds één en
dezelfde persoon'. De regent opperde het
idee om mensen, die bezwaren indienen,
een waarborgsom te laten betalen.

Bomen gaven opnieuw aanleiding tot
diskussie. Dit keer n.a.v. een pre-advies
van b en w, handelend over een schrijven
van de bewoners van de Kostverlorenstraat
en omliggende straten. Hierin protesteren
zij tegen de toepassing van het zgn.
'bloksysteem', wat inhoudt dat men de
bomen niet afzonderlijk rooit, maar per
blok, bestaande uit een stuk of tien bomen.
Zodoende voorkomt men een chaoties
straatbeeld.

De heer WIJNBEEK vroeg hoe het
mogelijk was dat tien iepen door gas
waren aangetast. Tijdens de bomenwande-
ling van december vorig jaar, had de bur-
gemeester de wandelaars namelijk ver-
zekerd dat gaslekkage in onze badplaats
nauwelijks voorkomt. 'Bovendien zijn iepen
nauwelijks gevoelig voor gas', aldus de
demokraat.

Wethouder JANSSENS van publieke
werken zei in zijn repliek, dat er inderdaad
weinig gaslekkage voorkomt in Zandvoort,
'maar dat wil nog niet.zeggen dat er
helemaal geen lekkages zijn.

De heer WIJNBEEK pleitte verder voor
het verstrekken van meer informatie aan
de bevolking. Hij stelde o.a. voor om de
tekeningen, waarop het bomenplan staat
aangegeven, door te geven aan de pers.
De heer WEBER ondersteunde dit voorstel
met enthousiasme. De heer JOUSTRA
stelde voor om infra-rood apparatuur te
gebruiken. Wethouder JANSSENS vond
het een mooi systeem, 'maar dat moet
regionaal gebeuren, anders wordt het veel
te duur'. Burgemeester NAWIJN vestigde
er de aandacht op dat het geen aprjaraat
is waarmee je bomen kunt behouden. Het
stelt je slechts in staat te konstateren
hoe een bepaalde boom er voorstaat.

Tenslotte vroeg de heer JANSSENS
de raad om vertrouwen te stellen in de
plantsoenendienst en de heer Van Empelen.
'Die mensen weten heus wel wat ze doen.
Het is bijzonder frusterend voor ze om
voortdurend in hun werek belemmerd te
worden'. Het pre-advies werd door de
raad aangenomen. Alleen de heren
Joustra, Rudenko en Couvreur stemden
tegen.

'Parkeerterrein bij de Jac. van Heems-
kerkstraat'. Dit agendapunt bleek in staat
de raadsleden bijna drie kwartier bezig
te houden. Het gaat hierom: vanaf 1966
heeft Bouwes een parkeerterrein in pacht
van de gemeente. In het zomerseizoen is
de parkeergelegenheid uitsluitend geopend
voor bezoekers van Bouwes Palace, terwijl
het buiten die tijd door iedereen gratis
gebruikt kan worden. Het kollege van
b en w geeft dit jaar echter geen vergun-
ning meer aan de hotelmagnaat om het
pleintje te eksploiteren. Het was de be-
doeling van b en w om er parkeermeters
neer te zetten. Op deze manier wilden zij
bewerkstelligen dat voornamelijk bezoekers
van het winkelcentrum, 'kort-parkeerders',
gebruik zouden maken van de parkeer-

ruimte. De winkeliersvereniging 'De Pas-
sage' wilde echter de perkeerplaats open-
houden voor de ondernemers van zaken
aan de Passage. Vandaar dat b en w er
van af zagen om parkeermeters te plaat-
sen, in de hoop, dat de winkeliers er zelf
nog op terug zouden komen. Wel wilden
zij de bruikbaarheid en de bereikbaarheid
van de parkeerplaats verbeteren. Hiervoor
vroegen zij ƒ 11.000,— van de raad. Dat
kregen zij echter niet zomaar. Vooral de
heer ATTEMA, maar ook mevr. HUGEN-
HOLTZ en de heer KEUR protesteerden fel
tegen dit voorstel. 'Niemand is voor dit
plan, de winkeliers niet, de hoteleigenaar
niet, alleen b en w zijn er voor', zei de
heer ATTEMA. 'De winkeliers weten zelf
nog niet wat ze willen. Laten we dit onder-
werp aanhouden en het over een tijdje
opnieuw bespreken', was het voorstel van
de heer VAN AS.

Burgemeester NAWIJN was wel een
grote voorstander van dit plan. 'Het bezoek
aan dit winkelcentrum voldoet nog steeds
niet aan de verwachtingen. We moeten
proberen het bezoek zoveel mogelijk te
stimuleren'. Hij stelde voor over dit onder-
werp te stemmen. Met een meerderheid
van één stem, negen tegen acht, werd het
voorstel aanvaard.

In de rondvraag sprak de heer VAN
DER HEIJDEN zijn verontwaardiging uit
over het antwoord dat hij van de heer
NAWIJN had gekregen n.a.v. vragen over
het feit dat de politie een proces-verbaal
heeft geseponeerd. Dit gebeurde drie
maanden geleden bij de uitzetting van een
aantal 'krakers' uit het inmiddels gesloopte
pand Kruisstraat 2. De krakers zijn er toen
uitgegaan op voorwaarde dat er een
proces-verbaal zou worden opgemaakt.
Deze belofte is toen gedaan, maar de be-
trekkenen kregen later het bericht dat de
politie, waarvan burgemeester Nawijn het
hoofd is, het proces-verbaal had gesepo-
neerd. En dat is in strijd met de wet,
volgens de socialistiese afgevaardigde, die
zelf rechten studeert. Want de politie is
niet gemachtigd een proces-verbaal te
vernietigen, dat kan en mag alleen de
officier van justitie doen.

De heer NAWIJN toonde zich zeer
geïrriteerd over deze opmerkingen en zei
dat de heer Van der Heijden zich maar
moest wenden tot de officier van justitie.

'Dat zal ik dan ook zeker doen', zei
de volksvertegenwoordiger.

voor
FIETSEN
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waterstanden

8 maart
9 maart

10 maart
11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart

H. W.

03.11
04.00
04.33
05.07
05.53
06.37
07.19
08.00

L.W.

11.14
12.02
00.22
01.01
01.35
02.17
02.56
03.30

H.W.

15.29
16.06
16.50
17.29
18.10
19.00
19.39
20.27

L.W.

23.41

12.51
13.24
14.05
14.51
15.18
16.00

50-jarig bestaan wordt op dinsdag 2 april
in de Brugstraat een bazar en op donderdag
4 april een broodmaaltijd, gevolgd door
het programma 'De mens heet mens',
gehouden.

De openingstijden van de bazar zijn
van 14.30 uur tot 17 uur en 's avonds van
19.30 uur tot 24.00 uur.

De broodmaaltijd en het avondvullend
programma begint om 18.30 uur.

Dit jaar viert de Kon. Noord- en Zuid-
hollandse Reddingmaatschappij het 150-
jarig bestaan. Eén van de onderdelen van
het jubileumprogramma is een loterij waar-
voor prijzen ter beschikking zijn gesteld
met een totale waarde van ƒ 26.000,—.
De opbrengst van de aktie is bestemd
voor de financiering van het bouwprogram-
ma van de maaschappij. In Zandvoort kan
men de loten, die f 2,50 per stuk kosten,
bestellen bij de penningmeester van het
plaatselijk reddingstation van de KNZHRM,
de heer G. F. G. v. Elteren, Burgem.
Engelbertsstraat 14.

Voor de aanvang van de raadsverga-
dering van afgelopen dinsdaq reageerde in
de wandelgangen pw-wethouder Janssens
op de mededeling in ons dinsdagnummer
over de voorlopige opschorting van de
sloop van de pandjes 26 en 28 in de
Pakveldstraat. Volgens zijn zeggen was
reeds vóór het verzoek van het "Aktiekomité
tot behoud Noordbuurt' de huisjes te laten
staan, besloten een onderzoek in te stellen
naar de mogelijkheid de beide pandjes
te behouden. Volgens de plankaart van de
te saneren Noordbuurt moeten de woningen
verdwijnen. Of ook andere huisjes ge-
spaard blijven, die zouden worden gesloopt,
kon de wethouder niet zeggen. Wel was hij
van mening dat men bij de uitvoering van
het plan rekening moe houden met gewij-
zigde omstandigheden en inzichten die zijn
ontstaan sinds de vaststellig door de raad
van het projekt in 1967.

De heer P(iet) d'Hont is deze maand
veertig jaar verbonden aan de rk parochie-
kerk St. Agatha aan de Grote Krocht.
Op zondag 24 maart viert hij zijn jubileum
met een receptie in het verenigingsgebouw
De Krocht, terwijl er op die dag tijdens
een speciale mis aandacht aan zijn veertig-
jarig kosterschap zal worden besteed. Een
in het leven geroepen jubileumkomité is
momenteel druk bezig gelden bijeen te
brengen om d'Hont een geschenk aan te
bieden. Daarvoor heeft men een rekening
geopend bij de ABN aan de Grote Krocht,
onder nr. 56 57 24 576. On het stortings-
strookje vermelden: '40 jaar koster'.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B • Telefoon 4417

Op vrijdag 15 maart a.s. geeft het
Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort in de
hervormde kerk aan het Kerkplein een uit-
voering van de Johannes Passion van
Joh. Sebastiaan Bach. Vokale solistiese
medewerking verlenen Maria van Uden
(sopraan), Annemarie Oolders (alt). Rob
Sturkenboom (tenor), Michaël Stotts
(tenor). Jaap Hunze (bas) en Ton van
Breemen, eveneens bas. De muzikale be-
geleiding wordt verzorgd door het
Utrechts Studenten Orkest. De algehele
leiding is in handen van de direktie van
het koor. Piet Halsema. Het konsert
begint om 20.00 uur en de entree bedraagt
ƒ 7,50 p.p. Voorverkoop entreebewijzen
konsertbureau TOZ, Anth. Bakels, Kerk-
straat 31, tel. 2513.

Men kan de irritatie bij b en w en
een deel van de raad best begrijpen dat
steeds maar één en dezelfde persoon be-
zwaren maakt tegen de gemeentelijke
bestemmingsplannen. Zoals thans weer het
geval is met het bestemmingsplan Kost-
verlorenpark. Maar het middel dat de heer
Nawijn daartegen zou willen toepassen is
erger dan de kwaal. Hij zou de indieners
van bezwaarschriften willen verplichten een
borgsom te storten. Dat zou er in de.
praktijk op neer komen dat men voor het
recht te protesteren zou moeten betalen.
Een privilege dus voor mensen, die over
voldoende geld beschikken. Een rijke
kwerelant b.v. zou wel in de gelegenheid
zijn bezwaar te maken en iemand zonder
geld. niet. Middeleeuws.

1—7 maart 1974
Geboren: Johan Jan Wijnand, z.v. J. G.

Molenaar en T. Deutekom.
Overleden: Aukje Slauerhoff, oud 85

jaar, gehuwd geweest met H. Wagenaar;
Dirk Martin Nicolaas Bakkes, oud 68 jaar,
gehuwd met R. Reinders; Anna Maria
Elisabeth Augustina Spiekerman, oud 74
jaar, gehuwd met J. Niehe.

Ondertrouwd: Antonius Catrinus van
Dijk en Maria Johanna Helena Blokland;
Petrus Adrianus Maria van Poeke en
Jacoba Corneha Spoelder; Thomas Belle-
kom en Wilma Ruza Petrovic; Petrus Her-
manus Siertsema en Emma Helene Minna
de Roode; Jan Philip Stol en Mary Helena
Borst.

Gehuwd: Nicolaas Louis Jozeph
Meiland en Catharina Karstens; Gijsbert
Carl van Duijn en Maria Cornelia Bammens;
Pieter Keesman en Olga Mary Meijer.

Overleden buiten de gemeente: Petro-
nella Tang, oud 54 jaar, gehuwd met C.
Visser.
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familieberichten
NICO HARTOG

CORRY TROMMEL
Jacob Marisstr. 37
Heemskerk

Celsiusstr. 5
Zandvoort

Wij trouwen op 19 maart 1974
In het raadhuis van Zandvoort om 2 uur.
In de N.H. kerk te Zandvoort om kwart voor 3.
De receptie geven wij van 5—7 uur in het
Wijkgebouw Noord, Linnaeusstraat.
Ons toekomstig adres wordt:
Jan v. Polanenstraat 70,
Heemskerk.

Dankbetuiging
Bij deze danken wij u allen voor de grote
belangstelling van familie, vrienden en be-
kenden ter gelegenheid van ons gouden
huwelijksfeest.
In het bijzonder de directie, personeel en
bewoners van het „Huis" voor de goede
organisatie.
Ook voor alle cadeaux en bloemen.

K. van der Mije
H. C. van der Meije-Kessler

Zandvoort, maart 1974
'Huis in het Kostverloren',
kamer 319
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Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort maakt, ter
voldoening aan artikel 26 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat de door
de gemeenteraad in zijn vergadering van
5 maart 1974 vastgestelde bestemmings-
plannen:
1e. ,,1e gedeelte Kostverlorenpark" en
2e. „Celsiusstr.-Linnaeusstr." van maandag
11 maart 1974 af gedurende één maand
ter secretarie, afdeling algemene zaken, bu-
reau volkshuisvesting en ruimtelijke orde-
ning, voor een ieder ter inzage liggen.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend kunnen gedu-
rende deze termijn bij Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland schriftelijk bezwaren
tegen de vaststelling van deze bestemmings-
plannen indienen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder,
die bezwaren heeft tegen de wijzigingen in
de plankaart en/of de voorschriften, welke
bij de vaststelling van de plannen zijn aan-
gebracht.
Zandvoort, 6 maart 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van maandag 11
maart 1974 gedurende 14 dagen ter ge-
meentesecretarie voor een ieder ter inzage
liggen bouwplannen voor:
1. het oprichten van een gecombineerde

kleuter- en lagere school op het terrein
aan de Darwinstraat-Fahrenheistraat;

2. uitbreiding van bedrijfs- en woonruimte
op het perceel Kerkstraat 21.

Gedurende de termijn van de terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen het
bouwplan indienen.
Zandvoort, 6 maart 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort geeft hier-
bij kennis van het voornemen van burge-
meester en wethouders om met toepassing
van artikel 17, Ie lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor de tijd van ten
hoogste vijf jaar vergunning te verlenen voor
het oprichten van een Romney-loods op het
perceel Noordderduinweg 44.
Het bouwplan ligt ingaande 11 maart 1974
gedurende 14 dagen ter inzage ter gemeen-
tesecretarie, afd. Algemene Zaken (Volks-
huisvesting en Ruimtelijke Ordening). Even
tuele bezwaren tegen het bouwplan kunnen
gedurende bovengenoemde termijn door
rechthebbenden op aangrenzende en nabij-
gelegen gronden schriftelijk bij burgemees-
ter en wethouders worden ingediend.

Zandvoort, 6 maart 1974
De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

•
GEMEENTE ZANDVOORT

Aangifte van nieuwe leerlingen voor
liet cursusjaar 1974/1975

Zij, die hun kind(eren) met ingang van de
cursus 1974/1975 de hierna volgende open-
bare scholen voor lager onderwijs willen
laten bezoeken, t.w.:
s. de Hannie Schaftschool, Corn. Slegers-

straat 11:
b. de Dr. Albert Plesmanschool, A. J. van

der Moolenstraat 57;
c. de Mr. G. J. van Heuven Goedhart-

school, Fahrenheitstraat 3
gelieven daartoe thans aangifte te doen bij
de hoofden dier scholen, waarvoor gelegen-
heid zal bestaan dagelijks na 15.45 uur
met uitzondering van woensdagmiddag en
zaterdag in het betreffende schoolgebouw.
De kinderen moeten, om tot bovengenoemde
scholen te kunnen worden toegelaten, aan
welke scholen tevens een speelleerklas is
verbonden, vóór 1 oktober 1974 de leeftijd
van zes jaar hebben bereikt.
Trouwboekje of geboortebewijs dient te
worden meegebracht.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd 1870 • Glasverzekeringen

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 9 en zondag 10 maart:

Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 2382.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 10 maart:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel de heer
G. J. Kwakkel.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: drs. J. A. Beks.

GEREF. KERK
Zondag 10 maart:

10.00 uut: ds. J. de Waard.
19.00 uur: drs. B. Boelens, Castricum.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15

Zondag 10 maart:
10.30 uur: ds. C. P. Hoekema,
d.g, Haarlem.

Zondag 3 maart:
10.30 uur: ds. E. J. Kuiper,
rem. Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

nieuws kort
en klein

Burgemeester Nawijn heeft dinsdag-
avond bij de behandeling van het voorstel
van b en w geen optie meer te verlenen
aan Havenwerken voor de bebouwing van
de terreinen aan de kop van de Van
Lennepweg — door de raad met algemene
stemmen aanvaard — nog eens een resumé
gegeven van de reeds lang ter ziele zijnde
plannen van de onderneming voor de aanleg
van een pretpier in zee. Hij vond dat men
Havenwerken er geen verwijt van mocht
maken dat het pierplan nooit was gereali-
seerd. De toenmalige minister van volks-
huisvesting en bouwnijverheid had er een
stokje voor gestoken door op grond van
een tekort aan bouwvakkers en materialen
de vergunning voor de aanleg te wei-
geren. 'Overigens zijn we er allemaal blij
mee dat de pier en niet is gekomen',
aldus de heer Nawijn. Het geval zou onze
fraaie kustlijn hebben bedorven.

Vroegere kollega's van b en w dachten
daar geheel anders over en vonden de
pier de kroon op de na-oorlogse herbouw
van de (noord)boulevard. Gelukkig zijn
de inzichten de laatste jaren gewijzigd.
Voor de bebouwing van de boulevard aan
de kop van de Zeestraat en de rest kwam
de veranderde zienswijze helaas te laat.
Aan dit stedebouwkundig misbaksel zit
Zandvoort tot in lengte van jaren vast,

A.s. zondag debuteert in gebouw
'De Krocht' de popgroep Lacy Lemon die
bestaat uit Kan Kroese (bas), LUC Preyde
(orgel en piano), Jean te Veer (drums),
Frank Wisse (zang) en Maarten Koster
(gitaar). Het optreden van de formatie
begint om half drie. De toegangsprijs
bedraagt ƒ 2,75 p.p.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Al is de uitverkoop voorbij toch nog:

Single of LP nog steeds vanaf l gulden.

Eigen technische dienst aan huis.

24 uur per dag, ook zondag, is de monteur

te bereiken over mobilofoon 005,

Telefoniste vragen C 2706.

Overdag 3618.

PEETERS, Haltestraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

AANBIEDING VAN DE WEEK:
Sony stereo set inkl. boxen, turner, versterker,
dynamische draaitafel van ƒ 1.398 voor ƒ 998,-

Z.S.V. 'Zandvoortraeeuwen'
Uitslagen zaterdag 2 maart:

Bennebroek 1—Zandv.m. 1 gest.
DEM 2—Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 4—SMS 6
SCW 5—Zandvoortm. 5

Nakompetitie A-junioren:
Zandvoortm. 1—SCW 1

B-junioren:
Stormvogels 1—Zandvoortm. 1
Zandvoortm. 2—EDO 2
Zandvoortm. 3—Halfweg 3
DSS 4—Zandvoortm. 4

C-junioren:
Zandvoortm. 1—DSM 1
HBC 2—Zandvoortm. 2
Hoofddorp 3—Zandvoortm. 3
Zandvoortm. 4—Haarlem 4

A-pupillen:
Haarlem 1—Zandvoortm. 1
EDO 2—Zandvoortm.J2
Zandvoortm. 3—RCH 3
Zandvoortm. 4—TYBB 5
Zandvoortm. 5—Bl'daal 4
HBC 6—Zandvoortm.' 6

B-pupillen:
Zandvoortm. 1—HFC"1
DCO 3—Zandvoortm.'3
Zandvoortm. 4—Bl'daal 3
Zandvoortm. 5—Schoten 4
Zandvoortm. 7—TYBB 6
Geel Wit 5—Zandvoortm. 6

Uitslagen zondag 3 maart:
Zandvoortm.—ZVV
Zandvoortm. 2—Kolp. Boys 2

verschoven
naar
dinsdag

't Is wat uitgelopen
met de advertenties deze
week. Daarom is de rubriek

'Groeten uit Zandvoort'
verschoven naar ons num-
m er van a.s. dinsdag en dat

geldt ook voor een paar
andere zaken, zoals de bon.

fietseti
geeftu

denatuur
terug...

Er Is nog frisse lucht, erzljn
nog vogels en bloemen.
Trek er fijn op de fiets op ultl

- 'f-

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

1 - 1 1
4—2

afg.
3—3

afg.

3—1
afg.

4—1
5—3

afg.
2—0

afg.
4—2

afg.
afg.
afg.

5—0
3—0
1—0

afg.
1—2
3—1
8—0
0—1
1—0

1—2
0—3

RCH 3—Zandvoortm. 3 5—4
Zandvoortm. 4—Ripperda 4 5—O

(Zandvoortm. 4 kampioen)
Zandvoortm. 5—DSS 4 afg.
Zandvoortm. 6—ADO'20 7 2—4
Zandvoortm. 7—Stormvogels 7 2—O
Zandvoortm. 8—Beverwijk 8 3—5
Geel Wit 8—Zandvoortm. 9 afg.

A-junioren:
Zandvoortm. 1—Concordia 1 1—O
Bl'daal 3—Zandvoortm. 2 3—1

Dames:
EDO 1—Zandvoortm. 1 0—5

Programma zaterdag 9 maart:
5 Zandvoortm. 1—v. Nispen 1

20 Zandvoortm. 2—SVJ 2
23 Zandvoortm. 3—VVB 1
34 Zandvoortm. 4-SCW 3
56 SIZO 10—Zandvoortm. 5

B-junioren:
81 Zandvoortm. 1—TYBB 1

108 Haarlem 2—Zandvoortm. 2
135 HBC 3—Zandvoortm. 3
142 Zandvoortm. 4—Hoofddorp 4
C-junioren:
159 Haarlem 1—Zandvoortm. 1
190 Haarlem 2—Zandvoortm. 2
198 Haarlem 3—Zandvoortm. 3
212 Zandvoortm. 4—RCH 4
A-pupillen:
337 ADO'20 1—Zandvoortm. 1
359 Zandvoortm. 2—DCO 2
373 Schoten 3—Zandvoortm. 3
383 Kenn.land 4—Zandvoortm. 4
387 Zandvoortm. 5-TYBB 6
394 TYBB 8—Zandvoortm. 6

B-pupillen:
403 Zandvoortm. 1—HBC 1
419 Zandvoortm. 2—EDO 2.
432 Hoofddorp 3—Zandvoortm. 3

15.30 u.
15.30 u.
15.30 u.
15.30 u.

12 u.

uitg.
14 u.
14u.
14 u.

- uitg.
15.15U.

12 u.
14 u.

11.15 u.
11.15U.

11 u.
11 u.
10 u.
11 u.

11 u.

436 Zandvoortm. 4-TYBB 4 10 u.
442 Zandvoortm. 5—DCO 5 10 u.
445 Zandvoortm. 7-DSS'5 12.30 u.
Programma zondag 10 maart:

St.vogels—Zandvoortm. 14.30 u.
Alkm. Boys 2—Zandvoortm. 2 10 u.
Zandvoortm. 3—DCO 2 12.30 u.

36 Schoten 3—Zandvoortm. 4 12 u.
38 Zandvoortm. 5—Velsen 5 12 u.
74 DEM 7—Zandvoortm. 6 12 u.
76 Zandvoortm. 7-VSV 7 12 u.

126 Zandvoortm. 9-EHS 8 12 u.
176 CBS 4-Zandvoortm. 10 12 u.
A-junioren:
185 TZB 1—Zandvoortm. 1 9.45 u.
213 Zandvoortm. 2—EDO 3 9.45 u.
Dames:
235 Zandvoortm. 1—TZB 1 9.45 u.

T.Z.B
kleuter-,meisjes-,

dames gym
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
Opname in de keurgroep wordt

beslist door de leidster.

Inlichtingen:
02507—6524, b.g.g. 3389.

eanduoorbe hoeran!5

MAAKT HET WEER WAAR!
Topmerken kamerbreedtapijten enz.
Nu met hoge kortingen!!
ENKELE VOORBEELDEN UIT ONZE ENORME COLLECTIE TAPIJTEN, TEGELS ENZ.

IN WOL EN NIJLON, HOOG EN LAAGPOOL

ELDORADO
Een geweldig stuk huiskamertapijt met zware legkla're rug. ondertapijt overbodig. f
Fabrieksprijs ƒ09,95. GRATIS vakkundig gelegd voor slechts l

KAJAK
Een klassetapijt, 400 cm breed, met zware legklare rug, ondertapijt overbodig, 8 prach-
tige kleuren met 5 jaar garantie. f i R _

. l I U.Fabrieksprijs ƒ 109,—. Bij Medina GRATIS gelegd voor

GRANDIOOS
Een geweldig stuk wollen Berbertapijt, 400 cm breed. Nu voor de spotprijs van

MOZAMBIEK
Een zwaar Berber hoogpool woltapijt. Fabrieksprijs f 259,—. Bij Medina slechts

MOZART
Een klassiek wollen tapijt, prachtig dessin.
Originele fabrieksprijs f239,— Bij Medina slechts

Tijdelijk schitterend mooie, los te leggen TAPIJTTEGELS 50 x 50 cm in 8 kleuren,
WERELDBEKEND FABRIEKSMERK, eerste keus, bestemd voor ruimtes waar veel
gelopen wordt zoals kantoren, showrooms, restaurants, bars, gangen enz.
NORMALE PRIJS ƒ 7,25. BIJ MEDINA HALEN EN BETALEN VOOR SLECHTS

Direct uit voorraad leverbaar Bergoss bungalow - Aubicon • Desso Toulon - Symboliek
enz.

Ons devies is en blijf: kijken bij anderen iskopen bij MEDINA, want bij MEDINA krijgt
u altijd de HOOGSTE KORTINGI

In Amsterdam DONDERDAGS koopavond

MEDINA CARPETS B.V.

f 139.-

f 189.-

f159.-

f2.75

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 166
GEN. CRONJÉSTRAAT 4

AMSTERDAM: ALB: CUYPSTRAAT 175-179
HAARLEMMERSTRAAT 139
POSTJESWEG 97
GEDEMPTE GRACHT 44

TELEF. 023—31 76 65
TELEF. 023—266277
TELEF. 020—764025
TELEF. 020—233942
TELEF. 020—124896
TELEF. 075—1671 60



TE KOOP

austïn jeep
met Rolls-Royce motor, met aanhangwagen,
3 reservewielen, een startmotor, een dynamo
+ komplete kop m. pakking. Pr. / 1.500,—,

W.K.R. MANEGE DUINREL - Wassenaar.
Telefoon 01751—5958.

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2135

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Flinke vrouw gevraagd
voor het schoonhouden van de kamers
voor de ochtenduren.

Tevens LEERLING KELNER
of FLINKE JONGEMAN.

Hotel „ASTORIA", Dr. Gerkestr. 155. Tel. 4550.

BLOEMENMAGAZIJN

heeft voor u de mooiste BLOEMEN EN PLANTEN!

Loop u even binnen, Grote Krocht 24, tel. 2301.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT TELEFOON 3270

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

Wij zoeken voor ons kleine handels-
kantoor een

VTV kracht
(18 a 23 jaar)

vlot kunnende typen, met goede ken-
nis van Duitse en Engelse taal. Voor
hele dagen.
Indien eventueel nog eindexamen ge-
daan moet worden, kan men toch
solliciteren.
EFKA IMPORT, Lorentzstraat 152,
Zandvoort Telefoon 02507—2798.

VARA afd. Zandvoort
Ledenvergadering

DONDERDAG 14 MAART om 20 uur
in het Gemeenschapshuis.

Stomerij ,DE TOL'
Bij f 5,- stoomgoed
één japon gratis

Tolweg 18

CENTRALE VERWARMING
- TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort

' Telefoon 5845*
Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Bij HUIZE ELHORST
KERKSTRAAT 8 - TEL. 3822

ZIJLWEG 31 - HAARLEM - TEL. 023—326244

VRIJDAG EN ZATERDAG

half p. boterbrokken
van t 3,- voor 2,50

Voor bestellingen ALLEEN 020—32 62 44 of 38 22

Gretha van Dijk
voor viool en pianoles

aan o.a. 5-jarige, toekomstige vakleerlingen
en oudere.
Muziektheorie valt samen met het bespelen
van het instrument.

Enkele violen tijdelijk beschikbaar.

2e Emmastraat 9, Haarlem
vlak bij Tempelierstraat
Tel. 023—31 3853

Extra weerstand tegen infek-
tieziekten voor alle dieren
met BEATRAN vitamine A,
D en E. Verkrijgbaar bij uw

dierenzaak.
Beaphar, Raalte.

s t e n c i I w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Voor stemmen
bij volmacht
Inlichtingen bij de VVD
Telefoon 2715 en 51S5
VVD, Postbus 130, Zandvoort

Gevraagd voor tijdelijk in
RUSTHUIS „HULSMANHOF"
Nieuwstraat 10

WERKSTER
3 dagen of meer per week.
van 9—12 uur

Sollicitaties aan Zr. E. de Beer, Nieuwstraat 10
te Zandvoort, telefoon 02507—3263.

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Müschfei*
WIJ HELPEN SPOEDIG! — Tel. 023—24 34 18

Voordelig roken
belasting besparen

20 SIGARETTEN met filter f 0,95

25 SIGARETTEN zonder filter f 1,20

25 SIGARETTEN met filter f 1,20

50 GRAM SHAG V2 zwaar f 1,-

50 GRAM SHAG zwaar ƒ 1.—

250 GRAM SHAG 3 smaken ƒ 4,50

250 GRAM SHAG zwaar / 5,-

RONSON AANSTEKER van ƒ 43,50 voor / 32,50

Ook voor Ronson reparaties en onderhoud:

SIGARENMAGAZIJN

J. Lissenberg
Haltestraat 9 • Zandvoort - Tel. 02507—21 51

De ledenvergadering van het

GROENE KRUIS
afdeling Zandvoort

wordt gehouden op DONDERDAG, 21 MAART a.s.
in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1.
Aanvang 20.15 uur.

A G E N D A
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Verslag secretaris
6. Verslag kascommissie
7. Gezondheidscentrum
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag

10. Sluiting

ALLEEN BIJ BLOEMHUIS

NIEUW-NOORD - PASTEURSTRAAT 6
Mooie BEGONIA'S
in verschillende kleuren
FORZITSIA

ƒ 1,95
ƒ1,-

eanduaarrse haeranr

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Te koop racefiets 10 versn.,
ƒ 250,—. Tel. 4226.

Woningrui! Eindhoven
Aangeb. eengezins 5-kam.-
woning, c.v., grote tuin, aan
rand van de stad bij bos en
heide, ƒ 334,— p.m. ekskl.
stookkosten. Gevr. in Zand
voort flat of etage 1 of 2
hoog, evt. woning, i ƒ 200,-
p.m. Mevr. de Bruijn-van
der Grijp, Boerhaavelaan
75, tel. 040—11 94 98.

Heeft u als hobby iets leuks
of kunstzinnigs te maken en
wilt u het wel verkopen, bel
dan 6797 of 5485.

zolang
de voorraad strekt

Verstelbaar
Imperiaal

gemaakt van duurzaanvaluminium.
Past op

elk autodak.
Geheel

demontabel

Stoel

Voortuin,
balkon, pick-
nick, caravan,
tent enz.

Wegenkaarten
Voor Nederland en

buitenland. Zeer precies.
U vindt er heg en steg op.

Nederlandkaart

1,25
md kaart

1,75
Buitenlandkaart

Kiaptafel
Stevige konstruktie

sterk
kunst-

stofblad

Slaapzak
Wasbaar

polyester. In
fleurig bloem-
dessin. Royale

afmetingen:
160x190

SHELL QUICK SERVICE Bedrijf „Duinzicht", Expl. B. M. Bakker - Dr. G. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507—3287

SHELL STATION GEERLING - Boulevard Barnaart - Zandvoort - 02507—5098

g • • .

Te koop zeilvlet 5 m, met
aanhanginotor en botenkar,
prijs ƒ3600. Postbus 151,
Zandvoort.

De gemeente Haarlem vr.
een flinke hulp in de huish.
(mannelijk of vrouwelijk)
gedurende 20 a 25 uur per
week voor de Clarakliniek,
Kostverlorenstraat 93, Zand-
voort. Bezoek alleen na tel.
afspr. 02507—2407.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023-377767.

Jong duits echtpaar z. k.
met 2 zindelijke raspoesen,
zoekt flatje of app. van 27-7
tot 17-8.
Br. no. 1900, Zandv. Krt.

Te koop een bed + onder-
schuifbed. Tel. 3125.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Gezocht door 3 meisjes (±
19 jaar) in Zandvoort liefst
dicht bij strand in de tijd
van 07-07-74 tot 20-07-74
een appartement, zomerhuis-
je of pension. Br. met prijs-
opgaven aan A. Boesveld,
Hallsedijk 53, Empe (Post
Voorst).

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Gevr. voor Duitse gasten
2-pers. sl.k. m. wasgelegen-
heid van 12—15 april en
v. 3—5 mei, enz. Tel. 2525.

Te koop bankstel. Telefoon
023—24 20 55.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Te koop Kreidler RS, 5 ver-
snel., zeer snel + racekuip,
veel chroomwerk, ƒ 1200,-.
Tel. 6872.

Lastig haaruitval bij hond
en kat? Geef LAVITA. Ze
zullen u dankbaar zijn. Ver-
krijgbaar bij uw dierenzaak.
Gratis dokumentatie op aan-
vr:. Geco, postbus 7 Raalte.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

Aangeb. jonge mooie grijze
roodstaart papegaai m. kooi
ƒ 200.—. Tel. 4078.

Hotel Meijershof vr. meisje
of vrouw voor restaurant
vakkennis niet vereist. Burg.
Engelbertsstr. 70, tel. 3020.

Wegens vertrek te koop een
bankstel, een slaapkamer-
ameublement, een 2-pers.
opklap- en stapelbed, tafels,
stoelen, ijskast, centrifuge
enz. enz. Dr. Gerkestr. 33.

'f Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOER&NT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen
naar nummer 2135.



T D Z A N D V O O R T
TELEFUNKEN K.T.V. Super Sonic 773
met fingertip/afstandbediening 66 cm 110°

van f 3125,- VOOR f 222S.—

KLEIN GEDEELTE UIT ONZE GROTE SORTERING - EN ONDANKS LAGE PRIJZEN 100% SNELLE 24 UUR SERVICE

VOOR / 695.-
FERGUSON hifi stereo radio
2x 30 Watt, type 3482

ZANUSSI 67 cm 110°, zwart/wit
van ƒ 2595,- VOOR / 1599.—

SONY K.T.V. Triniton 31 cm
van ƒ 1795,- VOOR ƒ 1225.—

SONY K.T.V. Triniton 48 cm
van ƒ 2095,- VOOR f, 1725.—

T.D. STUNT: FERGUSON 51 cm

van ƒ3050,- VOOR ƒ 2100.—

TELEFUNKEN hifi radio 3030
van ƒ 936,- VOOR ƒ 699.-

T.D. STUNT: ITT SCHAUB LORENTZ
type 1341 nn van ƒ2368.— VOOR f1528.—

TELEFUNKEN magnetphon
type 3002 hifi van f 1675.— VOOR ƒ 1099.—

SONY tape deck TC 377
van ƒ 1095.— VOOR ƒ 810.—

Boulevard Barnaart 14, hoek Trompstraat

T.D. STUNT: MOULINEX KOFFIEZETAPPARAAT
met GRATIS koffiemolen

AEG STOOMSTRIJKBOUT

STRIJKIJZERS

ELEKTRISCH FORNUIS AMALAG
4 plaatjes met oven en grill

VOOR / 69,-

VOOR ƒ 40.—

VOOR / 26,-

DIV. WEKKERRADIO'S

BRAUN CITRUSPERS

BRAUN PHÖN

VOOR ƒ 398.-

vanaf / 99,—

van f 58,- VOOR / 47.50

van f 42,50 VOOR / 38.-

- Telefoon 02507 - 3757

DIRK VAN DEN BROEK
SUPERMARKTEN B.V.

vraagt voor haar filiaal
Kerkstraat 19, Zandvoort

beschaafde jonge dames
ter opleiding

cassière
(v.a. 16 jaar)

Ofwel gastvrouw in onze supermarkt!

WIJ BIEDEN:
• opleiding in eigen bedrijf onder werktijd
• iedere 14 dagen gratis naar de kapper

(wassen en watergolven)
• plezierige werksfeer door persoonlijke begelei-

ding van het hoofd vrouwelijk personeel
• studiekostenregeling voor hen die nog iets

extra's willen leren
9 goed salaris
• promotiekansen tot Hoofdcassière
• kortingen op parfumerieën, recepties, vakantie-

reizen enz. bij onze zusterondernemingen

TEVENS GEVRAAGD:

part-time cassière
voor wisselende werktijden!

Wanneer u interesse hebt voor een drukke, maar
plezierige baan in ons snelgroeiende bedrijf, maak
dan even een telefonische afspraak (tel. 02507—
3643) met de heer Schreurs.

*3-a. £. *Balledux &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Heeft u een BRUILOFT of PARTY?

neem het duo SMID erbij
Telefoon 023—3261 60-31 1007

HOLLAND

HANDICRAFT
Frederikslaan 10

MARKET 1974 HILLEGOM

S H O W T U I N
VAN 2000 BLOEMBOLLENSOORTEN

Demonstraties van oudhollandse AMBACHTEN:
klompenmaker, delfts blauw schilder etc.
Interessant om te bezoeken voor iedereen.
GRATIS ENTREE, dus geen hoge entreeprijs.

Ons verkoop-provisie programma wordt toe-
gezonden aan: Hotels en Pensions e.a., die
toeristen gastvrijheid verlenen.

Even bellen naar (02520) 15436
de heer W. J. Kempkes, dir.

Radiaalbandenvan een topmerk!
4 Stuks tegelijk voor een uniek lage
prijs. Inclusief montage en BTW.

En mocht u nog niet direkt aan
nieuwe banden toe zijn, dan kunt u
ze gerust toch nu al kopen.
Want wij monteren ze ook
later voor u. Eveneens
gratis!

Voorbeeld: Bandmaat 165SR13
4 stuks van f 482,56*voorf 289,-

uw voordeel:

1193,56
# gemiddelde fabrieksadviesprijs^

SHELL QUICK SERVICE, Bedrijf „Duinzicht" - Expl. B. M. Bakker
Dr. G. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507—3287

SHELL STATION GEERLING - Boulevard Barnaart - Zandvoort
02507—5098

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle &ervic&

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
zwart/wit-televisïes
radio's
bandrecorders
wasmachines
centrifuges

•£ Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

DONKERE DA6EN ? DONKERE ETALAGES ?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesornstraat 61 - Telefoon 5351

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 - Telefoon 4161

l

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
/ Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Voor uw interieur:
Mooi BEHANG van R & D
ZO • PAS
Kamer-pastapijt van R & D
DEGALUX jalouzieën voor winter en
zomer
PVC-vouwdeuren
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ruim 800 handtekeningen
op één dag voor 'stop de sloop'

Met rode neuzen, klappertandend en
stampvoetend hebben ongeveer tien leden
van het aktiekomité tot behoud van de
Noordbuurt afgelopen zaterdag van half
negen 's-ochtends tot vijf uur 's middags op
de Raadhuisplein gestaan om handteke-
ningen te verzamelen ter ondersteuning van
hun 'Stop de sloop' aktie. Vier geel en
blauw gekleurde borden met foto's van de
oude visserswijk en een marktkraampje met
stencils, tekeningen en affiesjes waren In-
gericht om de voorbijgangers te informeren
over de gang van zaken.

Niet minder dan 807 mensen bleken
bereid hun handtekening te zetten. 'Een
overweldigend sukses', aldus de aktievoer-
ders. Het was de eerste aktie van het
komité buiten de noordbuurt. In de buurt
zelf had men enkele weken geleden al 165
handtekeningen opgehaald. 'Maar het be-
houd van de oude dorpskern is een zaak
van ons allemaal, of je er nou woont of niet.
Iedereen is er toch bij gebaat als deze
oude, karakteristieke huisjes blijven staan',
aldus aktieleider Arie Citroen.

Slechts weinig mensen stonden nega-
tief tegenover de doelstellingen van het
aktiekomité. Uw verslaggever heeft enkele
van hen aangesproken met de vraag:
'Waarom bent u er tegen, meneer
(mevrouw)?' Een oud vrouwtje, zelf wo-
nende in de Kruisstraat, vond dat alle
huizen afgebroken moesten worden, omdat
het hare ook werd gesloopt. 'Ik zorg voor
mijzelf, de rest kan mij niks schelen',
voegde ze er aan toe. Een oude man ver-
klaarde dat hij niet kon schrijven. Een
meisje was nogal huiverig om een hand-
tekening te zetten, omdat ze vreesds voor
misbruik ervan. Iemand anders vond dat het
aktiekomité veel te laat was begonnen.
'De boel is allang verrot. Ze hadden twintig
jaar eerder moeten beginnen'. Twee leden
van het aktiekomité tot behoud van de
bomen bleken eveneens niet te sympatie-
seren met de noordbuurt. Ook de raads-
leden Van As (kvp), Attema (vvd) en
Aukema (pvda) weigerden mee te werken.
De heren Van As en Aukema wilden wach-
ten met tekenen totdat de nota van het
kollege van b en w over de noordbuurt in
de raad ter diskussie wordt gesteld. De
heer Attema kon zich wel verenigen met de
doelstellingen van het aktiekomité, maar
hij was bang dat het 'de verkeerde kant'
uit zou gaan met de aktiegroep. Het lid-
maatschap van een aantal mensen beviel
hem helemaal niet. Ongetwijfeld doelde hij
daarmee op de aanwezigheid van enkele
logos-leden. Wel tekenden het d'66 raadslid
Wijnbeek en de vvd-bestuursleden Van
Duivenvoorden en mevrouw Joustra. Een
besnorde politieman wilde ook zijn hand-
tekening afstaan, alsmede de architekten

Rijnbergen en Van Oostrum.
Na afloop van het gebeuren had ik

een twee uur durend vraaggesprek met
Arie Citroen een hardwerkende aktievoer-
der, in zijn woonhuis Kruisweg 30. 'Zo kan
het ook', zei hij, toen ik zijn woning binnen-
trad, vol trots. En terecht, want zijn huis
is schitterend ingericht. Een aantal jaren
geleden stond het pand nog op de nomi-
natie gesloopt te worden, maar het is nu
prachtig opgeknapt, zonder dat het al te
veel geld gekost heeft. Na eerst enkele
koppen koffie met bitterkoekjes naar binnen
te hebben geslokt, kon het interview
beginnen.

Wat zijn nu precies de doelstellingen
van de aktiegroep? 'Allereerst streven wij

naar de stopzetting van elke sloop, tot
dat het saneringsplan samen met de
bewoners opnieuw wordt bekeken. Er zullen
dan naar alle waarschijnlijkheid toch wel
enkeje woningen gesloopt moeten worden.
Dat is opzich niet zo heel erg, als er dan
maar weer huisjes worden opgebouwd in
deze stijl, zodat het in de buurt past'.
'Verder willen wii het bestaande stratenplan
handhaven. Want het karakter van de buurt
wordt niet alleen bepaald door de huizen,
maar ook door de wegen. Heel eigen aan
de straten in onze wijk is bijvoorbeeld dat
er geen stoepen zijn. Dat tref je vrijwel
nergens meer aan'. Dat Is overigens wel
erg gevaarlijk voor de kinderen die er
wonen. 'Inderdaad. Daarom wil ons aktie-
komité dan ook de noordbuurt voor een
groot gedeelte afsluiten voor verkeer.'

'Onze derde doelstelling is, het be-
houden van het karakter van de buurt.
Daarmee bedoelen we dat eventueel nieuwe
huizen gebouwd moeten worden in 'noord-
buur.tstijl", i.t.t. wat nu gebeurt'.

'Een belangrijk punt is ook het over-
gaan tot woon- en woningverbetering. Dit
zal in de toekomst meer en meer moeten
gaan gebeuren met hulp van gemeentezijde,
vooral ook op financieel gebied. Wij den-
ken hierbij aan het verlenen van stimule-
ringssubsidies aan diegenen die zijn of
haar huisje wil opkappen'. Wat zijn de
toekomstplannen van het komité? 'Eerst
zullen de verzamelde handtekeningen wor-
den aangeboden aan het gemeentebestuur.
Dan zien de mensen dat er iets mee gedaan
wordt. Daarna zal er een voorlichtings-
avond worden georganiseerd over het plan-
Noordbuurt met een aantal deskundigen.
Het is de bedoeling dat dan een wijkraad
wordt gevormd door buurtbewoners met
een gekozen bestuur en leden. Maar ja,
da hangt natuurlijk helemaal af van de
buurtbewoners.'

Uit het sukses van de handtekeningen-
akties blijkt dat veel mensen meeleven met
het probleem rond de sanering van de
oude vissersbuurt. Duidelijk is dat men
net niet eens is met het gemeentebeleid en
men wil overgaan tot het opknappen van de
oude woonruimtes. Daarom zal het voor
het gemeentebestuur zaak zijn het bestem-
mingsplan opnieuw onder de loep te nemen.
Ditmaal in overleg met de bewoners, want
alleen dan kan er een voor allen bevredi-
gend resultaat worden bereikt. Ron d. V.

zov zong
'die vieigeliebte'

In de goedgevulde haarlemse stads-
schouwburg heeft de Zandvoorse Operette
Vereniging jongstleden vrijdag een opvoe-
ring gegeven van de operette 'Die Viel-
geliebte'.

Met deze uit 1934 daterende en door
de Oostenrijker Nico Dostal gekomponeerde
operette, heeft de ZOV gekozen voor een
onbekend werk. Nico Dostal geniet bij de
operetteliefhebbers bekendheid met zijn
een jaar eerder gekomponeerde operette
'Clivia', die in tegenstelling tot 'Die Viel-
geliebte' wel haar weg naar de podia heeft
gevonden.

In een kleurrijke en bonte vertoning
heeft de ZOV de toeschouwers kennis laten
maken met de Hollywoodster Dena Darlo
en haar geliefde Peer Bille, een ontdek-
kingsreiziger, die elkaar na vele moeilijk-
heden en omzwervingen, de drie bedrijven
spelen zich achtereenvolgens af in Nice,
Sicilië en Hollywood, toch weer vinden.

Met veel enthousiasme wist men van
het knullige gegeven toch nog iets boeiends
te maken. Het Amsterdams Promenade
Orkest onder leiding van Peter Pels, heeft
hieroe een flink steentje bijgedragen.
Jammer vond ik het, dat de muziek de rest
vaak overstemde, met namé*""de aria's
waren moeilijk te verstaan. Een uitzondering
hierop was de rol van Dena Darlo. Martha
Koper bleek over voldoende stemvojume
te beschikken om het orkest waardig partij
te bieden. De andere partijen hadden nogal
te lijden van het orkestvolume. Het koor
had hier geen last van, maar ook hier
liet de verstaanbaarheid soms te wensen
over.

Met de keus voor 'Die Vieigeliebte'
heeft de ZOV haar repertoire een ander
aanzien willen geven, men wil zelfs nog
verder gaan. In de toekomst wil men zich,
zo staat in het pas verschenen ZOV-krantje
vermeld, openstellen voor ideeën en sug-
gesties van buitenaf. ZOV wil dus tegemoet
komen aan wensen en verlangens van leden
en donateurs, inzake het repertoire.
In deze tijd van inspraak lijkt me dat een
goed idee.

Herman

nieuws kort
en klein

De zandvoortse sociëteit 'Duyster-
ghast' heeft ruim ƒ 70.000,— schuld. Dit
werd vrijdagavond tijdens een drukbezochte
ledenvergadering van de sociëteit mee-
gedeeld door de heer E. Jongsma jr., lid
van de kommissie die een oplossing moet
zien te vinden voor de financiële en andere
moeilijkheden bij Duysterghast.

Een paar kwesties heeft men al kun-
nen regelen. Voor het voormalig onder-
komen van de sociëteit is een huurder
gevonden, die zich tevens bereid heeft
verklaard de inventaris van Duysterghast

over te nemen. Verder is de kommissie erin
geslaagd met de schuldeisers een regeling
te treffen t.a.v. de betaling van de schul-
den. Door deze gang van zaken is het
voortbestaan van de sociëteit verzekerd.
Op vrijdag 22 maart komen de leden
opnieuw bijeen. Tijdens die bijeenkomst zal
dan een nieuw bestuur worden gekozen.

Tengevolge van kortsluiting in een
elektriese deken ontstond donderdagavond
brand in een slaapkamer van een Hat aan
de Sophiaweg.'De brandweer, die binnen
enkele ogenblikken ter plaatse was, kon
niet voorkomen dat het vertrek geheel
uitbrandde. De schade aan het interieur
was aanzienlijk. Persoonlijke ongevallen
deden zich niet voor.

De afd. Zandvoort van het Ned. Rode
Kruis verwacht veel donors voor de bloed-
afname-aktie van hedenavond in hotel Keur
aan de Zeestraat. Het gaat om nog geen

halve liter bloed en iedereen tussen 18
en 65 jaar die gezond is, kan dit gemak-
kelijk missen, aldus het Rode Kruis. De
hoeveelheid bloed die de donor afstaat
wordt binnen korte tijd weer aangevuld
in zijn lichaam. De bloedafname-aktie onder
het motto 'U geeft toch ook bloed'?,
begint om 20.00 uur.

De evementenkommissie van Touring
Zandvoort, welke de attrakties voor de
komende zomermaanden voorbereid, heeft
een nieuw, projekt uitgewerkt: een vismarkt
op de derde donderdag in juni. De be-
doeling is de bewerking en verwerking van
de diverse soorten vis aan het publiek te
demonstreren. Er komt een palingtent, een
makreelrokerij, een haringtent en in de
openlucht worden garnalen gepeld en vis
gebakken. De mogelijkheid wordt nog on-
derzocht om op de markt een visafslag te
organiseren. De zandvoortse vishandelaren
hebben hun medewerking aan het visfestijn
toegezegd.

cetij.;'(i).U
achtenvé.g.j; tel/65$.l* zandvoort"; ;' '
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Een kaart uit het eind van de vorige
eeuw. Pension Sans-Souci zou later
een dependance worden van hotel
Driehuizen. Links van Sans-Souci
villa 'Gerda' en daarnaast villa 'De
Lichttoren'. Ter oriëntering: het
ijzeren hekje rechts hoort bij het
terras van hotel 'Driehuizen'. Daar-
achter het boothuis voor de in
Zandvoort gestationeerde boot van
de Noord- en Zuidhollandsche Red-
dingmaatschappij.



Het gebouw De Krocht diende afge-
lopen zondag weer eens als poppaleis.
Na groepen als: 'Living Blues', 'Crypto'
en, nog vers in ons geheugen 'Supersister',
heeft men weer een onbekende groep aan
het woord laten komen. Het gaat hier om
de groep 'Lazy Lemon', bestaande uit:
LUC Preyde, orgel, Frank Wisse, zang,
Maarten Koster, gitaar. Kan Kroese, bas
en Jean te Veer, drums als enige Zand-
voorter.

De vijf nog zeer jeugdige muzikanten
hebben allen enige ervaring opgedaan in
bandjes uit de omgeving, maar hebben
geen van allen met de desbetreffende band
iets bereikt. Deze vijf jongens waren in
deze samenstelling tot voor zondag nog niet
opgetreden, wel hebben ze, naar hun
zeggen, maandenlang gerepeteerd op
merendeels zelf gekomponeerde nummers.

De muziek die 'Lazy Lemon' in dit
debuutoptreden ten gehore bracht was
gewoon grof. Men speelde hard-rock van
het ergste soort. De bas en het slagwerk

vormden de basis van de herrie en de solo-
gitarist ondersteunde dit nog eens d.m.v.
rauwe, vervormde en fantasieloze solo's.
Frank Wisse stond garant voor een flinke
portie schreeuwen, en als hij dit niet deed,
dan bracht hij zijn tijd door met het maken
van sexybewegingen of het opvoeren van
een glittershow. De muziek al dan niet
zelf gekomponeerd, deed mij nog het sterkst
denken aan de muziek van groepen als
'Deep Purple', 'Black Sabbath' en in min-
dere mate 'Rpy Callangher'. Alleen ontbrak
het bij deze jongens ook nog aan enige
vorm van techniek en fantasie. Een uitzon-
dering hierop vormde de slagwerker,
Jean ter Veer bleek nog enigszins overweg
te kunnen op zijn instrument. Over de
organist kan ik weinig zeggen, daar hij
ten onder ging in het geweld van gitaar
en bas.

Jammer dat bij deze jongens de
muziek na de show op de tweede plaats
komt, want een aanwinst op het vlak van
de popmuziek kunnen we hier in Kennemer-
land best gebruiken. H.

nieuws kort
en klein

Tijdens een algemene ledenvergadering
van de afd. Zandvoort van de vvd op
donderdag 14 maart a.s., die zoals alle huis-
houdelijke bijeenkomsten van deze partij
een besloten karakter draagt, vindt de
kandidaatstelling voor de komende gemeen-
teraadsverkiezingen plaats. Uit de navol-
gende aliabetiese groslijst zullen de leden
de kandidaten aanwijzen: J. G. Anderson,
J. Attema (raadslid), H. E. Bosman,
K. J. W. v. d. Broek, W. Buchel, R. Cou-
vreur (raadslid), A. W. J. Gielen, H. L.
Hildering, M. S. Hugenholtz (raadslid),
M. P. F. Joustra (raadslid), A. A. Roose-
laar en B. Rudenko (raadslid).

In de tweede helft van deze maand en
gedurende de maand april vinden in 'Het
huis in de duinen' aan de Herman H e ij er-
mansweg twee artistieke evenementen
plaats.

Van 16 maart tot een met 31 maart
eksposeert de in Bentveld woonachtige
lithograaf en tekenaar Aart van Dobben-
burgh tekeningen en litho's in het bejaarden-
huis. De kunstkritikus van het Haarlems
Dagblad, Hein Steenhouwer, opent de
tentoonstelling op 16 maart 's middags om
3 uur. De ekspositie is dagelijks te be-
zichtigen — ook voor niet-bewoners van
het huis — van 10—12 uur en van
15—17 uur.

In april staat een ekspositie van gram-
mofoonplatenhoezen op het programma.
Die zijn wat de artistieke kwaliteit betreft
de laatste jaren uitgegroeid boven het
niveau van 'de poes op de platenhoes' en
dat wil de tentoonstelling aan het publiek
laten zien. De openingstijden van dit projekt
zijn eveneens van 10—12 en van 15—17
uur.

Ter gelegenheid van zijn 60e verjaar-
dag eksposeert de in Zandvoort woon-
achtige Wim Steyn in het Singermuseum te
Laren vanaf 10 maart t.e.m. 7 april schil-
derijen, tekeningen en grafiek. De ten-
toonstelling werd op 9 maart ingeleid
door prof. J. N. van Wessem. De openings-

lationale Actie Rode Kruis woord-
PUZZCI Hl a O medewerking van U w nieuwsblad

„Geef gehandicapten een vakantie"
blijft de slogan voor deze nationale Rode
Kruisactie, waarbij U ook deze week
weer voor duizenden guldens aan prijzen
kunt winnen. U lost de puzzel op, stuurt
de gevonden slagzin vóór 13 maart in
en dingt mee naar onderstaand prijzen-
pakket. j

In mei kunt'U in aanmerking komen voor de
eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan
van ƒ 10.000 en een Mark-orgel van ƒ 2295.
Daarvoor dient men alle letters E van de op-
lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel-
len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft,
kan vast een krant met alle puzzels tesamen
bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart
met ƒ 1 extra aan postzegels aan het Neder-
landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27 in
Den Haag richten of een bedrag van ƒ 1 stor-
ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis.

Prijzen pakket

Voor deze week zijn de volgende fantas-
tische prijzen uitgeloofd:

In onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijk-
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij
een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven
wijze in.

Horizontaal: -̂"
1. vrucht van de wijnstok - 4.
kledingstuk voor vrouwen - 8.
beryllium (afk.) - 10. water in
Brabant - 11. pers. vnw. - 13.
iets door het lot laten beslissen
-16 zijne doorluchtigheid (afk.)
17. Europeaan - 19. plaats In Bra-
bant - 20. stuk grasland - 21.
afrastering • 23 open plek In het
bos - 25. schrijfgerei - 26 ik
(latijn) - 28. snijwerktulg - 30.
eng. biersoort - 32. turkse titel •
34. buidel - 36. ontkenning - 38.
vrouwelijk [afk.) - 39. verhaal
uit de mythologie - 41. voer-
tuig [afk.) - 42, jongensnaam -
43. aartsbisschop (afk.) . 45.
zonder kleren - 46. holte onder
de arm.

Verticaal:
1. deel van de week (meerv.)
2. Universiteits Bibliotheek (afk.)
3. nietig - 5. voorzetsel - 6. lid
van gezin - 7. door de behoefte
vereist - 9. gravure - 12. koude
lekkernij -. 14. bovendien - 15.
europeaan - 16. pers. vrnw. -
18. punt van behandeling - 20.
voertuig op wielen - 22. een
zekere - 24. opstootje - 27. toe-
vluchts'oord - 29. bevel - 30.
noorse god - 31. vogel - 33.
gram (afk.) - 35. kloosterhoofd •
37. en andere (afk.) - 39. bril -
40. harsachtig klevende stof

1. Een kleurentelevisie van Philips
Nederland - ƒ 2595

2. Een Starlet 353 naaimachine van
Singer n.v. Amsterdam - ƒ 549

3. Een vrieskast van de Vereniging
Centra Amersfoort - ƒ 359

4. Een 8-daags kris-kras NS-abonnement
1e klas voor twee personen ƒ 144

5. Een Daalderop Presto snelkookpan van
Van Perlstein & Roeper Bosch n.v.
Amsterdam - ƒ 91,85

en Eieren Zeist), een doos kauwgommix van
ƒ 24 (Maple Leaf b.v. Amsterdam), een puzzel-
woordenboek van ƒ 16,50 (Uitgeverij Luitinghb.v.
Publishers Laren N.H.) en een autowashand-
schoen Giemme NT van ƒ 10,95 (Fa. G. van
Amersfoort, Zeist).

Tenslotte zijn er 111 blocnotes met ballpoint in
een bijzondere omslag ter beschikking gesteld.
Een verrassing voor de deelnemers van elk blad.

Doel van de
reeks prijzen:

Een koffiezetapparaat van ƒ 75 (Douwe Egberts
Nederland b.v. Utrecht), een schoenenwaarde-
bon van ƒ SO (Herman's Schoenen b.v. Utrecht),
een tricot herenpyama van ƒ36,50 (Sir Edwin b.v.
Wildervank), een handzaag van ƒ 35,50 (Sandvik
Staal b.v. Schiedam), een blikradio van ƒ 25
(Coca Cola Export Corporation Amsterdam), een
kalkoen (3 kg) van ƒ 25 (Produktschap Pluimvee

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henry Dunant en in de twee vakantiehuizen
van het Nederlandse Rode Kruis. Dat kost geld.
Geld dat U nu bijeen kunt puzzelen. Talloze chro-
nlsch zieken en invaliden zullen er U dankbaar
voor zijn. En niet alleen zij, ook hun familieleden
door wie zij week in week uit worden verzorgd.
Indirect krijgen ook die de gelegenheid even op
adem te komen. Doe dus vooral mee aan deze
Rode Kruiswoordpuzzelactie.

Zó inzenden

U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart maar het speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 97 A, 's-Gravenhage
Plak naast de gewone frankering (30 cent)
minimaal ƒ 1.— (maximaal ƒ 5,-) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U wilt. mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook uw oplossingen op een glrobiliet
(geerwglrobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste ƒ 1,- óf zoveel U wilt over op
giro 3046097 van het Nederlandse Rode
Kruis te 's-Gravenhage.
Uw oplossing moet op 13 maart binnen zijn.
Op 18 maart trekken In Bergen (N.H.) notaris
VaiOBeüsekom uit 's-Gravenhage en notaris
Brons uit Bergen de fantastische prijzen. ^

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en invaliden is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 31-10-'73, nr. L.O. 700/143/230.

tijden zijn van 10—17 uur op werk- en
zaterdagen. Zondags is de eksposi'tie
toegankelijk voor het publiek van 13—17
uur. Op de maandagen is het museum
gesloten.

In een opgetogen beschouwing over
de a.s. vrijdag in Zandvoort uit te voeren
Johannespassipn motiveerde de schrijver
de voorkeur die velen hebben voor deze
passion boven de Matthauspassion als
volgt: 'in de eerste plaats om de grotere
dramatiek en misschien ook om de prak-
tiese reden dat deze passion een uur
korter duurt dan devMatthauspassion'.
Zouden de liefhebbers van magistrale
orkest- en koorwerken hun voorkeuren
werkelijk zo kombineren en ervaren? Een
grotere dramatiek die gepaard gaat met
een minimum aan verstijfde ledematen.

Wanneer de winkeliers het op prijs
stellen dat ook dit jaar de gekleurde
lampjes van de seizoenyerlichting weer
gaan branden, worden zij door de Stichting
Verlicht Zandvoort beleefd maar dringend
verzocht kontant hun bijdrage te storten
op de vergadering van de stichting op
donderdag 14 maart in Zomerlust.

Vorig jaar heeft éénderde Van de win-
keliers niet bijgedragen aan de kosten van
de seizoenverlichting en de stichting be-
schikt niet over voldoende gelden de ver-
lichting nog verder te financieren. Er
moeten op de bijeenkomst tenminste 110
winkeliers een bijdrage storten van ƒ 225,—
ineens of een bedrag van ƒ 150,— plus
een cheque voor het resterende bedrag,
anders kan het projekt niet worden uit-
gevoerd. Het stichtingsbestuur doet dan
ook een dringend beroep op de eksploi-
tanten en eigenaars van winkelbedrijven de
gevraagde financiële medewerking te ver-
lenen. Anders gaan de winkelstraten er
deze zomer 'donker' uitzien, meent de
stichting.

Na de 23e wedstrijd in de winter-
kompetitie van de Zandvoortse Bridgeclub
ziet de stand in de kopgroep er als volgt
uit: het koppel De By-Vulsma, 1265.02%,
het team mevr. Brossois-Roelfsema,
12233.32% en het koppel Jongbloed-Not-
terman, ,1197.98%.

De ,'zandvoortse middenstandsfederatie
'Handelsver./Hanze' is momenteel met een
inventarisatie van het oude- en nieuwe
ledenbestand van de organisatie bezig.
Ruim 500 zandvoortse winkelbedrijven
hebben dezer dagen en antwoordkaart ont-
vangen met het verzoek de benodigde
gegevens te verschaffen. De kaart kan on-
gefrankeerd via de post aan de administra-
tie worden toegezonden. Er zijn al een
groot aantal kaarten binnengekomen — o.a.
van dertig nieuwe leden — maar er wor-
den nog> meer verwacht.

Zij-''die de antwoordkaart nog niet
hebben ingevuld en verzonden worden door
de 'Handelsver./Hanze' verzocht dit zo
snel mogelijk te willen doen. Dan is de
administratie voor het a.s. zomerseizoen
weer helemaal bij.

ÈanduDcrrSE haeranh

De door de karnavalsvereniging 'Oost-
West Noord-Best' onlangs georganiseerde
evenementen rond het karnaval zijn — in
kleur — pp de filmband vastgelegd. De
beelden zijn inmiddels ontwikkeld, gemon-
teerd en voor vertoning gereed. A.s. zater-
dag, 16 maart, gaat de film in première in
het centrum van 'Oost-West Noord-Best':
bar Bodega Noord. Iedereen kan de voor-
stelling 'bijwonen die om 21 uur begint.

Afgelopen zaterdag werd een belang-
rijke fase voltooid in de bouw van de
nieuwe' kluphuisakkommodatie voor de
oefen- en speelvelden van de ZVM-junioren
aan de'Van Lennepweg. Met behulp van
een groot aantal vrijwilligers werd het dak
op het gebouw gelegd, zodat men nu met
de afwerking van het interieur kan beginnen.
Het enthousiasme waarmee de vrijwilligers
onder de nogal gure weersomstandigheden
bezig waren, werkte zo aanstekelijk op
een der toeschouwers, dat deze spontaan
duizend; gulden beschikbaar stelde voor
het bouwfonds van het projekt.

De Stichting Kapklus, initiatiefnemer
van de bouw, heeft als streefdatum voor
de opening van het kluphuis 30 april a.s.
Op deze dag zal, in het kader van de
viering-.yan de verjaardag van de koningin,
op de velden een voetbaltoernooi worden
georganiseerd. Maar voor het zover is zal
er nog veel werk moeten worden verzet
onder het gloednieuwe dak van het gebouw
aan de Van Lennepweg. Kapklus kan
daarbij'Yekenen op een vaste ploeg mensen
die al hun vrije tijd en vakkennis ter be-
schikking stellen het karwei op tijd te
klaren.

Hedenavond komt de afdeling Zand-
voort van de pvda in het Gemeenschapshuis
in — besloten — vergadering bijeen om
de kandidatenlijst voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen vast te stellen.
Verwacht wordt dat de leden van de hui-
dige'raadsfraktie van de partij, t.w. l. M.
Aukema (weth.), A. J. v. d. Moolen,
M. Weber en W. v. d. Heijde op de ver-
kiesbare plaatsen zullen worden gekozen.

Inmiddels hebben de op de groslijst
geplaatste kandidaten voor de 5e en de 6e
pjaats, B. Wouters en A. K. Paap, zich
teruggetrokken en ook bedankt voor hun
furtkties in het bestuur van de pvda. Zij
zijn voornemens zich aan te sluiten bij de
Progressieve Kombinatie Zandvoort (psp,
ppr en d'66).

De progressieve kombinatie Zandvoort
(psp, ppr en d'66) belegt op vrijdag
15 maart a.s. in het Gemeenschapshuis een
openbare bijeenkomst waarop de kandi-
daten voor de gemeenteraadsverkiezingen
in mei a.s. zullen worden gekozen. De
vergadering begint om 20.00 uur.



omroepers
COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezlchts- en
lichaamsmassage

voor dames en heren
Óók verlofgangers

W. Drayerstraat 3, tel. 3412

Gevr. vrije woning voor 5
pers., omg. strand voor juni,
juli of aug. Tel. 2525.

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
nlng wordt deze prijs met

f \,— verhoogd voor
administratiekosten.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695.-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop Kreldler RS, 5 ver-
snel., zeer snel + racekuip,
veel chroomwerk, ƒ 1200,-.
Tel. 6872.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Net meisje zoekt vrije etage
of zomerhuisje voor perma-
nent, max. ƒ 250,— p.m.
Telef. 020—62450. Tijdens
kantooruren.

Jonge vrouw zoekt ongem.
kamer met gebr. v. keuken
tot / 200,- p.m. Tel. 3076.

Gevr. hulp in de hulsh. in
Nieuw-Noord ± 4 uur p. w
m nader overleg. Tel. 2592
na 8 uur.

Gevr. voor Duitse gasten
2-pers. sl.k. m. wasgelegen-
heid van 12—15 april en
v. 3—5 mei, enz. Tel. 2525.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

jjeeftu
denatuur

terug...
Er Is nog frisse lucht, er zijn
nog vogels en bloemen.
Trek er fijn op de flets op uit!

Het blijft een eentonig verhaal. Zand-
voortmeeuwen heeft opnieuw een nederlaag
geleden. Eergisteren verloor het A-elftal
met 3—1 van Stormvogels uit Umuiden.

Na bijna drie kwartier onder zware
druk te hebben gestaan bezweek de ver-
dediging van de kustbewoners onder een
schot van Larnbrechts, 1—0. Nog net bin-
nen de speeltijd van de eerste helft slaagde
Aaldert Stobbelaar er in een fraaie voorzet
van Jacob Koning achter de keeper van
Stormvogels te knallen, 1—1.

In de vierde minuut van de tweede
helft bracht een schot van Brandjes Storm-
vogels opnieuw aan de leiding, 2—1. Het
derde en laatste doelpunt in de wedstrijd
werd eveneens door Brandjes gescoord.
Dat gebeurde in de 27e minuut. Voor
Zandvoortmeeuwen zat er niet anders op
dan de zoveelste nederlaag te inkasseren.

De stand luidt:
RCH 18 11
VIOS (W) . ,
HRC
DWV
Vitesse'22 17
DEM
Kennemrs 18
ZVV
Stormvogels
Alkm. Boys ..
Velsen 18
Beverwijk 18
Schagen 18
Zandvoortm.

18
18
17
18
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18

11
11
9
g
g
7
5
6
4
5
3
4
2
1

5
3
6
6
4
8
9
6
8
5
8
1
4
5

2
4
2
'3
4
3
4
6
6
8
7
13
12
12

'27
25
14
24
22
22
19
18
16
15
14
9
8
7

29—12
31—16
29—15
23—13
30—17
21—16
17 — 13
13 — 16
15—21
17 — 21
13 — 17
9—29
5—28
16 — 34

Tijdens de vorige week gehouden alge-
mene ledenvergadering van de gymnastiek-
vereniging OSS werd na afloop van het
huishoudelijk gedeelte — waarover straks
meer — door verenigingsvoorzitter, de heer
J. H. B. Brink, het 70-jarig bestaan van
de organisatie herdacht. Spreker memo-
reerde diverse hoogtepunten in het bestaan
van de vereniging, die reeds een jaar na
de oprichting in 1904 aktief deelnam aan
de wedstrijden buiten Zandvoort. De heer
Brink benadrukte in zijn speech de belang-
rijke plaats die OSS in de afgelopen
zeventig jaar heeft ingenomen en nog in-
neemt, zowel op het gebied van de turn-
sport als van het op peil houden van de
lichamelijke konditie. Een betekenis, die
nauwelijks kan worden onderschat.

Verder werd nog het woord gevoerd
door de heer Bosman, namens de Sportraad
Zandvoort, de heer J. A. B. v. Pagee, die
een belangrijk aandeel heeft gehad in de
opbouw van OSS en de heer G. Flietstra,
als vertegenwoordiger voor de zusterver-
eniging 'Heemstede'. In het kader van de
jubileumviering vindt in juni een spel-
middag voor de jeugd plaats en in oktober
een turnontmoeting met 'Heemstede'.

De aan de toespraken voorafgaande
behandeling van het huishoudelijk gedeelte
verliep in een vlot tempo. Na de goedkeu-
ring van de jaarrapporten werd in de be-
stuursvakature G. Visser, voorzien door de
benoeming van mej. T. Vlieland. In de teen-
niese kommissie werden mevr. A. v. Duijn-
Schuiten en de heer A. de Rooij gekozen
en in de kaskommissie de dames v. Caspel-
Oldenbroek en Hoefnagel-Eijsker. Aan het
slot van de behandeling ontvingen de voor-
turners(sters) voor hun instruktie tijdens
de lessen een bpekenbon. De heer A. Keur
werd gehuldigd in verband met het feit dat
hij een kwart eeuw de kontributie voor de
vereniging heeft opgehaald. Hij kreeg daar-
voor een attentie.

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. SP l E R l E U S • Koninginneweg 21
Zandvoort - TELEFOON 02507-5012

Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties

wordt geen enkele

aansprakelijkheid

aanvaard.

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

Z&NDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel

altijd sukses.

Daarom even bellen

naar nummer 2135.

HOTEL BOUWES PALACE -, ZANDVOORT
vraagt

kordate medewerkers
en medewerksters

voor de bediening, van ca. 18/2'3 jaar, met enige
praktijk-kennis, die voor 18- en 19-jarige niet nood-
zakelijk is, maar vakinteresse is vereist om aldoen-
de in ons hotel geleerd te worden.

Soll. te richten aan de heer Van Dam, mondeling,
schriftelijk of telefonisch 02507—2144.

HOTEL BOUWES PALACE - ZANDVOORT
vraagt

KAMERMEISJES
Ervaring in dit werk is niet vereist. Intern is
mogelijk. Goede verdiensten in prettige werksfeer.
Soll. te richten aan het Hoofd Huishoudelijke
dienst. Mondeling, schriftelijk of,tel. 02507—2144.

"Wist U dat"
als u op eigen gelegenheid met vakantie
gaat u bij ons een reis- en bagageverze-
kering kunt sluiten. Kom eens lang, wij
adviseren u graag.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

wij zoeken hulp
voor ons HOTEL-PENSION voor ochtend- en/of

avonduren. - Telefoon 2202 - Hogeweg 70.

Mededeling aan de bewoners
van Nieuw Noord

Zij die alsnog interesse hebben in de aan te
leggen speelterreinen in Zandvoort1 Nieuw-Noord,
worden 14 MAART a.s. om 20.00 uur op de eerst-
volgende bespreking verwacht in de R.K. Noodkerk
aan de Linnaeusstraat. '

De voorlopige wijkraad

weer zon
SUPERKOOPJE
HEREN ANKLETS

Kwaliteit nylon
ongelooflijk prijsje

PASSAGE 25—31 - ZANDVOORT

WIE REKENT KOOPT BIJ

textiel supermarkten
DOOR HEEL DE RANDSTAD HOLLAND

Ruilen of Uw geld terug? kan altijd maar .... alleen met kassabon.



WINKEL IN,WINKEL UIT?
DIRK VAN DEN BROEK IS MET ALLES GOEDKOOP!

VERGELIJK DE WEKELIJKSE „PRIJSWIJZER"
VAN DE CONSUMENTENBOND - KIJK DAN
NAAR DE DIRK VAN DEN BROEK-PRIJS:

ALLES VAN
BEKENDE

FABRIKANTEN
ook onze eigen produkten

met eigen etiket!"

Alle prijzen zijn tot dezelfde
hoeveelheid omgerekend

1 BAVARIA PILS 30 cl.

2 AMSTELPILS 30cl.

3 PINDAKAAS 350 gr.

4 BOERENKOOL 450gr.

S KABELJAUWFILET 400gr.

6 ONTBIJTKOEK ca. 350gr.

7 ZONNEBLOEMOLIE 625cc.

8 SLAOLIE 625cc-

9 PAPIEREN LUIERS 30sts.

10 AARDBEIEN JAM l 450gr.

11 PATENT BLOEM ' 1000gr.

12 PAPIEREN ZAKDOEKJES 60sts.

13 VACUÜM ROOKWORST 225 gr.

14 KOFFIE FILTERS 120 sts.

15 MARGARINE 250 g r.

16 BLUE BAND 250gr.

17 GALA KOFFIE 250gr.

EDAH

120

59

189

255

109

78

149

66

82

I94

EDAH
RADAR
MARKT

30

99

89

79

I89

EDAH
ZIEZO
MARKT

30

99

93

81

GALERIES
MODERNES

30 i

35

109

79

A&O

35

135

89

276

77

84

255

VIVO

37

150'

129

290

119

115

186

83

CENTRA

38

142

70

170

260

115

89-110

129

119-161

84

ALBRECHT

95

79

65

143

74

I95

VEGE

98

149

ALBERT
HEIJN

144

75

260

197

139

280

118

115

83

152

165

69

84

DEGRUYTER

147

69

260

75

120

275

117 .

118

65

109

165

69

74

I90

SIMON

41

125

69

239

63

165

259

99

I28

77

119

147

79

IFA

148

119

84

198

SPAR

168

198

145

282

124

154

100

150

173

77

V&D

75

75

195

250

125

98

63

154

150

79

HEMA

58

275

120

75

127

150

COOP

75

119

135

65

^

DIRKV.D.BROEK

3 voor 89
39
119
69

229
59

I99

II9
PAGE f 269

99
79
69
119
149

49

79
184

CALVE PINDAKAAS
de lekkerste!

GROTE
POT

geert-Kë"
maar

ELKE DAG

VIETO

Ontharingscreme
inhandigetube

koop nu
HERO

CONFITUREJAM
aardbeienof frambozen

geen
^&f
maar
ELKE DAG
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Meerretich
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weer ierse kinderen

naar zandvoort
De dinsdag na pasen zullen twaalf

noord-ierse kinderen in leeftijd variërend van
2 t.e.m. 10 jaar voor drie weken hun
intrek nemen in het leegstaande 'Huize
Sterre der Zee' aan de Hogeweg. De kin-
deren zullen worden vergezeld door hun
moeders, die tevens als leidsters optreden
van vier kindergroepen, die na pasen in
ons land vertoeven.

Het verblijf van de kinderen en vol-
wassenen wordt in het kader van de lan-
delijke aktie 'Hulp Noord-Ierland' georgani-
seerd door het plaatselijk komité 'Help
leren Helpen'. Dit komité verzorgde in
december 1972 met veel sukses een
vakantie in Zandvoort voor veertig meisjes
uit de door bomaanslagen en onlusten
geteisterde Noord-ierse hoofdstad Belfast.
Evenals in '72 doet het aktie-komité een
beroep op de inwoners van Zandvoort
financiële steun te verlenen aan het vakan-
tieprojekt, waarvan de kosten worden
geraamd op ƒ 5000,—. Toen bleken velen
bereid een bijdrage te storten en het
komité rekent er op dat dit nu ook weer
het geval zal zijn.

Giften worden gaarne ingewacht onder
gironummer 12676 van de Raiffeissenbank
Zandvoort, rekeningnummer 32.63.34.289
onder vermelding 'Help leren Helpen'.

Voor nadere inlichtingen kan men zich
wenden tot de komitéleden mevr. J. D. van
Maris, Zandvoortselaan 133b, tel. 4687,
mevr. A. Baas, Fr. Zwaanstraat 14, tel.
4373 en mej. C. Schram, Van Lennepweg
49. tel. 3356.

BADMINTOERNOOI
BC LOTUS

De badmintonvereniging 'BC Lotus
Zandvoort' organiseert op zaterdag 30 en
zondag 31 maart a.s. in de sporthal aan de
A. J. v. d. Moolenstraat een open C-toernooi
voor leden van de bij de IBF (NBB)
aangesloten organisatie. Het toernooi be-
gint zaterdag om half tien en duurt tot
's avonds half acht. Zondagmorgen worden
de wedstrijden om 10.00 uur voortgezet
tot half acht. Naast de vaste prijzen voor
de winnaars van de enkel- en dubbelspelen
zijn een groot aantal wisselbekers beschik-
baar gesteld voor de winnaars in de GD,
DD en HD. Bovendien is er nog een wis-
selbeker geschonken voor het beste
BC Lotus GD team.

Na afloop van de wedstrijden van
zaterdag kunnen de deelnemers(sters) in
hotel Keur een koud buffet nuttigen, gevolgd
door een zgn. Tournament Party in de
kelder van het hotel, 'Le Peroquet'. Aan dit
laatste onderdeel — dat om plm. 21.00 uur
begint en voor iedereen gratis toegankelijk
is — wordt medewerking verleend door

Radio Peeters en disc-jockey Jaap Mole-
naar. De inschrijving voor het toernooi
staat open tot 18 maart a.s. Het adres is
H. A. M. v. d. Mije, Wilhelminaweg 11,
tel. 2300.

Voor het toernooi heeft BC Lotus een
affiesje laten vervaardigen waarvoor de
kwalifikatie 'uitstekend' volledig opgaat.

GYMWEDSTRIJDEN TZB
Op 7 maart j.l. hield de turngroep van

TZB de jaarlijkse onderlinge wedstrijden
voor de meisjes. Aan het wedstrijdpro-
gramma namen drie leeftijdkategorieën
deel. De uitslagen luiden als volgt:

Meisjes 6 tot 8 jaar: 1. Leonie van
Kessel 29.9 pt.; 2. Renata de Dood 29.5
pt.; 3. Karin Mesman 28.1 pt.1. Anita
Vossen 30.3 pt.; 2. Astrid Beynes 29.8 pt.;
3. Martelle van Dam 29.7 pt.

Meisjes 8 tot 10 jaar: 1. Ria Boon
33.2 pt.; 2. Martine van Dam 32.8 pt.;
2. Gusta Zonneveld 32.8 pt.; 1. Miriam
Pannekeet 31.1 pt.; 2. Yvonne Bluys 30.7
pt.; 3. Karin van Dam 30.2 pi.

Meisjes 10 tot 12 jaar; 1. Yolanda
Versteege 31.6 pt.; 2. Corry Duivenvoorden
30.8 pt.; 3. Titia Gebe 30.5 pt.; 1. llona
Pannekeet 37 pt.; 2. Karina Boon 35.3 pt.

De wisselbeker ging voor de tweede
achtereenvolgende maal naar llona Pan-
nekeet.

8—14 maart 1974
Geboren: Marsha Louise, d.v. C. L.

Fraser en M. C. M. Nuijen.
Ondertrouwd: Peter Heijligers en

Elisabeth Maria Cecilia Amelsvoort; Carolus
Cornelis Theodprus Maria Theresia Beke
en Berendina Tiessina Alida Mettina Bakker;
Aaldrik Bijl en Catharina Johanna Pirovano;
Herbert Eric Frank Dümpel en Christa
Meijer; Wilhelmus Jacobus Booms en Arné
Vlieland.

Gehuwdj Guillaume Johan van der
Veen en Hendrina Maria van Nassauw.

Geboren buiten de gemeente: Jórgen
Sylvester, z.v. J. F. Hollander en H. J. van
Bavelgem; Dennis, z.v. R. H. de Vries en
D. C. E. van Zanten; Johan Jan Wijnand,
z.v. J. G. Molenaar en Th. Deutekom.

Overleden buiten de gemeente: Edith
Gwendoline de Lacy Malcotmson, oud
88 jaar; Richard Lodewijk Huter, oud 84
jaar, gehuwd geweest met T. C. Helsloot.

nieuws kort
en klein

Tijdens een gisteravond in hotel Keur
aan de Zeestraat gehouden drukbezocht
ledenvergadering van de vvd, zijn de kandi-
daten voor de a.s. gemeenteraadsverkie-
zingen aangewezen. Tot lijstaanvoerder
werd gekozen de huidige fraktieleider van
de liberalen in de raad, J. Attema. Voor
de plaatsen 2 t.e.m. 10 werden vervolgens
aangewezen M. P. F. Joustra, mevr. M.
S. Hugenholtz, A. A. Rooselaar, H. E.
Bosman, J. G. Anderson, R. Couvreur,
A. N. J. Gielen, H. L. Hildering en W.
Buchel.

De bomen blijven 'in de publiciteit.
Op de jaarlijkse 'Nationale Boomfeestdag',
welke in Zandvoort op woensdag 20 maart
a.s. zal worden gehouden, gaan de leer-
lingen van de hoogste klas van de basis-
scholen in Zandvoort nieuw-noord —
Beatrixschool, Van Heuven Goedhartschool
en Nicolaasschool — 's morgens tussen 10
en 11 uur bomen planten in de gemeen-
telijke proeftuin aan de Keesomstraat.

Na afloop van het planten krijgen de
scholieren in het hervormd wijkgebouw aan
de Linnaeusstraat een konsumptie aange-
boden en zal de wethouder van onderwijs,
l. M. Aukema, een kort praatje houden.

Het komité dat ieder jaar de viering
van koninginnedag organiseert zoekt een
palfrenier op de bok van een postkoets.
Want het komité wil op de verjaardag van
de vorstin een ouderwetse paardendiligence>
naar Zandvoort halen om de feestelijkheden
luister bij te zetten. Tevens denkt men er
over op dertig april een mobiel karriljon
door de straten van de gemeente te laten
rijden. Dat kan een heel spektakel ople-
veren wanneer de paarden van de diligence
en het rijdend karriljon elkaar ontmoeten.

Naast de traditionele onderdelen —
vlaghijzen en kinderaubade — staan een
wandeltocht voor de leerlingen van de
basisscholen, kinderspelen in noord en wed-
strijden voor bejaarden op het programma.
Een aantal festiviteiten zal worden gekon-
sentreerd op en rond het Gasthuisplein.
Over de definitieve samenstelling van het
festiviteitenschema volgen nog nadere
mededelingen van het komité.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B - Telefoon 4417

Tijens de onlangs gehouden voorwed-
strijden voor de nationale turnkampioen-
schappen '74 in Enkhuizen, heeft Brigitte
Jonkman van OSS zich geplaatst voor de
finale op 23 maart a.s. in Nijkerk. Van de
51 deelnemende meisjes drongen slechts 7
— waaronder Brigitte — door naar de
eindronde. OSS-turnster Nelleke de Rooij,
die een fraaie prestatie leverde, kwam
net enkele punten te kort voor een plaats
in de finale.

nieuw ontwerp programma pvda
heeft instemming
van bestuur en raadsfraktie

De afdeling Zandvoort van de partij
van de arbeid heeft een nieuw ontwerp-
program voor de a.s. gemeenteraadsverkie-
zingen, dat zowel de Instemming heeft van
het bestuur als de raadsfraktie van de
partij.

Dit ontwerp zal op de komende ver-
gadering van de pvda — woensdag 20
maart in het Gemeenschapshuls om 20.00
uur — aan de leden ter diskussle en vast-
stelling worden aangeboden.

Over de moeilijkheden welke ontston-
den rond het oorspronkelijk ontwerp-
program tijdens de openbare en later be-
sloten vergadering van de pvda op vrijdag
1 maart j.l., hebben wij onze lezers reeds
reeds uitvoerig geïnformeerd. Op deze
vergadering trad een ernstig verschil van
mening aan het licht tussen enkele —
inmiddels afgetreden bestuursleden .— ener-
zijds en de fraktie van de pvda anderzijds
over strekking en inhoud van het pro-
gramma. Eerstgenoemden stelden zich op
het standpunt dat het programma geba-
seerd moet zijn op socialistiese denkbeel-
den en uitgangspunten, o.m. op het gebied
van de demokratisering van het bestuur en
de grondpolitiek. De raadsfraktie daaren-
tegen was van oordeel dat het ontwerp-
program weinig of geen ruimte liet om
met andere partijen in de nieuwe gemeente-
raad samen te werken. Teneinde uit de
impasse te geraken besloot de vergadering
een kommissie in het leven te roepen, die
het programma en de daarop ingediende
amendementen opnieuw onder de loep zou
nemen. Die kommissie is onlangs met haar
werkzaamheden gereed gekomen en het
resultaat zal worden besproken op de hier
reeds genoemde vergadering van 20 maart
a.s.

Uit het gedeeltelijk herschreven of
anders geformuleerde konsept-program
heeft de kommissie verscheidene kontro-
versiêle punten weggelaten. In het oorspron-
kelijk ontwerp wilde men alle grond in
Zandvoort onderbrengen in het bezit van

Gisteren vierde in aanwezigheid van
het personeel en direktie van het gemeen-
telijk gas- en waterbedrijf, mevr. D. Citroen-
de Wid in het restaurant van de water-
toren haar zilveren jubileum in dienst van
de bedrijven. Achtereenvolgens werd de
jubilaresse toegesproken door de wethou-
der van sociale zaken en bedrijven, de
heer Van der Mije Pzn., direkteur Rodrigo,
afdelingschef Kossen, oud-direkteur Cense
en de heer Bisenberger. De laatste namens
de afd. Zandvoort van de abva. Alle
sprekers lieten hun waarderende woorden
aan het adres van mevr. Citroen vergezeld
gaan van de aanbieding van geschenken.
Namens het personeel werd aan de ambte-
naresse een ets van de in Zandvoort
woonachtige kunstenaar Wim Steijn, aan-
geboden.

Op de bijeenkomst werd nog een
ambtenaar gehuldigd. Het was de heer
De Muick, die 45 jaar in dienst van de
gemeente is. Ook hij mocht een attentie in
ontvangst nemen.

In de nacht van zaterdag op zondag
werd door de bemanning van een surveil-
lancewagen van de gemeentepolitie een
19-jarige Amsterdammer aangehouden, toen
deze bezig was in de NS-stationsrestauratie
een aantal pakjes sigaretten weg te nemen.
Door het inslaan van een ruit had de knaap
de toegang tot het gebouwtje geforceerd.
Hij werd voor een nader verhoor over-
gebracht naar het politiebureau aan de
Hogeweg.

15 maart
16 maart
17 maart
18 maart
19 maart

H.W.
08.00
09.45
10.50
11.32
12.04

L.W.
03.30
04.16
04.58
05.48
06.10

H.W.
20.27
21.02
21.49
22.16
22.58

L.W.
16.00
16.39
17.22
17.59
18.38

de gemeente door middel van erfpachts-
uitgifte. In het nieuwe ontwerp wordt de
uitvoering daarvan in Zandvoort 'niet
realisties' genoemd. Verder werd in het
oorspronkelijk voorontwerp gepleit voor
de samenstelling van een programkolle-
ge, dat zich voor de verkiezingen zou
hebben vastgelegd op een bepaald kern-
programma. Maar in de nieuwe versie wil
men niet verder gaan dan de uitspraak,
dat de pvda bereid is op basis van haar
programma met andere partijen regerings-
verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Er zijn ook punten van overeenkomst
tussen het oorspronkelijk konsept en het
nieuwe ontwerp-program. Dat is b.v. het
geval t.a.v. het te voeren beleid inzake de
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
alsmede het wegenvraagstuk. In beide
konsepten wil men de bestemmingsplannen
'Zuid' en 'Kostverlorenpark' gefaceerd uit-
voeren en wil men geen nieuwe wegen naar
Zandvoort. M.b.t. het saneringsplan 'Noord-
buurt' gaat het programma van de kom-
missie minder ver dan het oorspronkelijk
ontwerp, waarin onmiddellijke stopzetting
van de sloop werd geëist. Maar ook in de
nieuwe versie gaat men niet akkoord met
het huidige saneringsprojekt. Zo verwerpt
de pvda de verbreding van de Pakveldstraat
en de Swaluëstraat en wil men het karak-
ter van de oude wijk zoveel mogelijk
handhaven.

Dit betekent dat ook de huidige raads-
fraktie niet meer achter het oorspronkelijke
plan staat dat door de gemeenteraad in
1967 — met steun van de socialisten —
werd aanvaard.
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Hedenavond organiseert de afd. Zand-
voort van de Ned. Ver. v. Huisvrouwen een
bijeenkomst in hotel Keur waar een film
zal worden vertoond over Praag, Boeda-
pest en Wenen, reisdoel van de vereniging
in de komende herfst.

Op woensdag 20, dinsdag 26 maart
en dinsdag 2 april staan drie middag-
bleenkomsten op het programma, welke om
2 uur beginnen. Op de 20e is er een lezing
met dia's over een deense broodmaaltijd,
in het Gemeenschapshuis. Gekiend wordt
er op de 26e, eveneens in het Gemeen-
schapshuis en op de 2e april vindt in hotel
Keur een lezing plaats over het slijpen
en kloven van diamanten.

eanduaartee haeranr

Vijf leden van de vrijwillige brandweer
Zandvoort zijn deze week geslaagd voor
het brevet brandwacht 2e klasse: t.w. de
heren A. Bruijnes, W. v. d. Klauw, E. W.
Kleijn, C. W. van Limbeek en J. A. Pel.

Van 28 t.e.m. 31 maart vindt in hotel
Bouwes het Europees Kampioenschap
bandstoten plaats, waaraan wordt deelge-
nomen door de drievoudig Europees kam-
pioen Ludo Dielis uit België, de kampioen
van West-Duitsland, Günther Siebert en de
kampioen van Frankrijk, Francis Connesson.
Voor Nederland komen uit Hans Vultink,
meervoudig titelhouder en Christ van der
Smissen, die vorig seizoen beslag legde
op het landskampioenschap. Verder nemen
deel de Oostenrijkse kampioen Heinrich
Weingartner, de Portugees Mario Machade
en de spaanse titelhouder, Alejandre Munoz
Ortega.

Het raadslid Couvreur verwisselde
binnen drie maanden van politieke kleur. Eerst was hij afgevaardigde

voor azb, daarna verklaarde hij zich onafhankelijk en nu is hij overgegaan

naar wd Zandvoort. Wie eenmaal voor de Zandvoortse Koerant gekozen

heeft Is niet zo wispelturig. Hij kiest voor eens en voor altijd de koerant

als zijn lijfblad en wil geen ander meer.

O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort. of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: -... p.-. 5.. ?.. -... j-.. -... ,.. ;.

Straat: P„ >.. ... :... ... 7.. -... ?.. ?-.. >.. •... •... -...

Plaats: F..- T- E?- F^ c-- ?- -••• F- •=-- •=•• -.-• -.-• -•••

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel, (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 16 en zondag 17 maart:
Zr. J. Havers, Gasthuishofje 27, tel. 2791.

Zaterdag 16 maart:
NIEUW UNICUM

10.30 uur: ds. C. Mataheru.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 17 maart:
Vierde Lijdenszondag

10.00 uur: Gemeenschappelijke Geref.-
Hervormde dienst.
Voorgangers: ds. J. de Waard,
ds. C. Mataheru.
Bevestiging ambtsdragers.
Met medewerking van het
Geref. Kerkkoor.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.
Mevr. G, Koper-Molenaar.

GEREF. KERK
Zondag 17 maart:

10.00 uur: Gezamenlijke dienst in Ned.
Herv. kerk, Kerkplein.
ds. C, Mataheru en ds. J. de Waard.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND. Brugstraat 15
Zondag 17 maart:

10.30 uur: „Samen kerk-zijn",
mevr. ds. W. H. Buijs, n.h. Zandvoort.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND,
Huize Pniël, Zuiderstraat 3

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK. Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK 0. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

of f iciële berichten
Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluiten
van 5 maart 1974 op grond van artikel 21
van vorengenoemde wet heeft verklaard, dat
voor:
1. de percelen Zandvoortselaan 317 t/m

379 te Bentveld;
2. het perceel Burg. Engelbertsstraat-hoek

Schuitengat;
3. het tennispark ,,De Glee" aan de Ken-

nemerweg;
4. het perceel Kerkstraat 21;
5. een terrein begrensd door de Darwin-

straat-Fahrenheistraat-Kochstraat en Fle-
mingstraat

bestemmingsplannen worden voorbereid.
Genoemde besluiten liggen met tekeningen
waarop met een rode omlijning de genoem-
de percelen zijn aangegeven voor een ieder
ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling
algemene zaken, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.
Zandvoort, 8 maart 1974

De Burgemeester voornoemd,
K. C. van der Mije Pzn., i.b.

GEMEENTE ZANDVOORT
De Burgemeester van Zandvoort geeft hier-
bij kennis van het voornemen van burge-
meester en wethouders om met toepassing
van artikel 17, 1e lid van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening voor de tijd van ten
hoogste vijf jaar vergunning te verlenen voor
het bouwen van een overkapping op het
perceel Stationsplein 9A.
Het bouwplan ligt ingaande 18 maart 1974
gedurende 14 dagen ter inzage ter gemeen-
tesecretarie, afd. Algemene Zaken (bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening).
Eventuele bezwaren tegen het bouwplan
kunnen gedurende bovengenoemde termijn
door rechthebbenden op aangrenzende en
nabijgelegen gronden schriftelijk bij burge-
meester en wethouders worden ingediend.
Zandvoort, 11 maart 1974

De Burgemeester voornoemd,
K. C. van der Mije Pzn., I.b.

Zandvoort, maart 1974

Op 1 april zal
PIET D'HONT

40 jaar koster van de St. Agatha-kerk zijn.
Wij willen dit jubileum zeker niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Wij stellen ons voor om
op zondag 24 maart om 11 uur samen aan-
wezig te zijn in de parochiekerk, bij een
Eucharistieviering uit dankbaarheid.
Daarna zal door het parochiebestuur in ge-
bouw „De Krocht" een receptie worden aan-
geboden, waar u allen van harte welkom
bent.

Namens de kinderen

nieuws kort
en klein

De vertoning van de in kleuren op-
genomen film van de karnavalsfeesten in
Zandvoort nieuw-noord vindt, in tegenstel-
ling tot een voorgaand bericht, morgen niet
plaats in bar-bodega 'Noord', maar in de
rk noodkerk aan de Celsiusstraat. De
aanvangstijd is ongewijzigd gebleven:
21.00 uur. Iedereen is welkom.

A.s. maandag en dinsdag vergaderen
drie raadskommissies van bijstand voor de
eerste keer in het openbaar. De kommissie
van financiën en die van publieke werken
— resp. onder voorzitterschap van weth.
Aukema van financiën en weth. Janssens
van publieke werken — komen maandag in
het raadhuis bijeen. Aanvang 20 uur. De
kommissie van algemene zaken — voorzit-
ter burgemeester Nawijn — vergadert
dinsdag in het gemeentehuis. Deze bijeen-
komst begint eveneens om 20 uur.

In alle drie kommissies komen de
outillage van het kampeerterrein 'De Zee-
reep' en de aanleg van parkeervakken aan
de Nic. Beetslaan, alsmede de werkplaats
in de politiegarage aan de Hogeweg aan
de orde. De kommissies van financiën en
publieke werken houden zich bezig met
de stortplaats van grofvuil aan de Vondel-
laan, en de kommissie van financiën buigt
zich over het verzoek van de werklieden-
vereniging 'Onderling Hulpbetoon Zand-
voort' voor de eksploitatie van een mor-
tuarium in het voormalig konsultatiebureau
aan de Poststraat.

En voor het ter perse gaan van dit
nummer ontvingen wij nog de mededeling
dat ook de kommissie van bijstand voor
de bedrijven, sociale- en kulturele zaken —
waarvan weth. v. d. Mije van sociale zaken
voorzitter is — in het openbaar gaat verga-
deren. Dit gebeurt op woensdagavond
om 8 uur. Ook hier wordt het verzoek een
mortuarium te mogen eksploiteren bespto-
ken en verder komt een advies van de
dienst van publieke werken over het groen-
voorzieningsprojekt 'Oranjewoud', ter tafel.

Het tragiese ongeval, dat zich vorig
jaar tijdens de Grand Prix op het circuit
voordeed en waarbij een coureur in de
vlammen om het leven kwam, is voor de
Koninklijke Nederlandse Automobiel Club
aanleiding geweest om een aantal baan-
kommissarissen een speciale veertiendaagse
kursus in het bestrijden van benzinebranden
te laten volgen. De opleiding duurt twee
weken en staat onder auspiciën van de
luchtmacht, die hierin is gespecialiseerd.
De kursus start binnenkort, zodat, als het

raceseizoen gaat draaien, op elk der baan-
posten van de renbaan één kommissaris
aanwezig zal zijn. 'Dit is', aldus de KNAC,
'n hoge mate belangrijk, omdat het uit-
rukken van een brandweerauto altijd enige
tijd vergt. Bovendien is direkt ingrijpen
door de, langs het circuit opgestelde
brandweerlieden, in verband met hun plaat-
sing, niet altijd mogelijk'.

De autosportorganisaties treffen aller-
lei voorzorgsmaatregelen om het grote
gevaar dat onverbrekelijk aan de race-
sport is verbonden te minimaliseren. Wij
van onze zijde staan zeer skepties tegen-
over deze maatregelen. Vorig jaar zei men
eveneens gereed te zijn met een uit-
stekend brandweerkorps. Het resultaat is
bekend.

strandloop steunt kluphuis

Programma zaterdag 16 maart:
3 Kennemers 1—Zandvoortm. 1 15.30 u.

21 Zandvoortm. 2—Kennemers 2 15.30 u.
24 Zandvoortm. 3—Telefonia 2 15.30 u.
35 Velsen 3—Zandvoortm. 4 16.15 u.
53 Zandvoortm. 5-ODIN 10 15.30 u.

A-junioren (na-kompetilie):
74 Zandvoortm. 1—SMS 1 15.30 u.

B-junioren:
78 Velsen 1—Zandvoortm. 1 13 u.

101 Zandvoortm. 2-HFC 2 14 u.
125 Zandvoortm. 3—HBC 3 14 u.
130 Zandvoortm. 4—DSS 4 14 u.
C-junioren:
143 DEM 1—Zandvoortm. 1 14 u.
175 Zandvoortm. 2-TYBB 2 14 u.
179 HBC 3-Zandvoortm. 3 15.15 u.
193 Zandvoortm. —Kenn'land 4 12.30 u.
A-pupillen:
286 Zandvoortm. 1—Schoten 1 11.15 u.
310 Zandvoortm, 2-Haarlem 2 10 u.
330 Zandvoortm. 4-HBC 4 11.15 u.
341 Zandvoortm, 6—Hoofddorp 5 10 u.
B-pupillen:
352 Zandvoortm. 1—TYBB 1 11.15 u.
364 NAS 2—Zandvoortm. 2 12.30 u.
373 DIO 2—Zandvoortm. 3 10 u.
387 Hoofddorp 4—Zandvoortm. 5 11 u.
391 Zandvoortm. 6—Geel Wit 5 10 u.
392 Bloemendaal 5—Zandvoortm. 7 11 u.

Programma zondag 17 maart:
Zandvoortm.—DEM 14.30 u.

35 Schoten 4—Zandvoortm. 5 9.45 u.
69 Beverwijk 6—Zandvoortm. 6 12 u.
76 Zandvoortm. 7—Kennemers 7 12 u.

110 Concordia 8—Zandvoortm. 8 14.30 u.
166 Zandvoortm. 10—ADO'20 16 12 u.
A-junioren:
176 KIC 1—Zandvoortm. 1 14.30 u.
200 Haarlem 4—Zandvoortm. 2 14.30 u.
Dames:
218 VVD 1—Zandvoortm. 1 12 u.

Wat heeft bovenstaande foto van de
bouwers aan het nieuwe kluphuis voor de
ZVM-jeugd aan de Van Lennepweg te
maken met de 8e Strandloop Zandvoort op

lationale Actie Blode Kruiswoord-
PUZZd Uil 4T medewerking van U w nieuwsblad

„Geef gehandicapten een vakantie"
blijft de slogan voor deze nationale. Rode
Kruisactie, waarbij U ook deze week
weer voor duizenden guldens aan prijzen
kunt winnen. U lost de puzzel op, stuurt
de gevonden slagzin vóór 27 maart in
en dingt mee naar onderstaand prijzen-
pakket.

In mei kimt'U in aanmerking komen voor de
elndhoofdprijzen zoals een Dïckson stacaravan
van ƒ 10.000 en een Mark-orgel van ƒ 2295.
Daarvoor dient men alle letters E van de op-
lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel-
len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft,
kan vast een krant met alle puzzels tesamen
bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart
met ƒ 1 extra aan postzegels aan het Neder-
landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27. in
Den Haag richten of een bedrag van ƒ 1 stor-
ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis.

Prijzenpakket

Voor deze week zijn de volgende fantas-
tïsche prijzen uitgeloofd:

1. Een kleurentelevisie van Philips
Nederland • ƒ 2595

2. Een Starlet 353 naaimachine van
Singer n.v. Amsterdam - ƒ 549

3. Drie fietsen, voor man, vrouw en
kind. Van de Vereniging Centra
Amersfoort • ƒ 447,50

4. Een 8-daags kris-kras NS-abonnement
1e klas voor twee personen ƒ 144

5. Een Daalderop Presto snelkookpan van
Van Perlstein & Roeper Bosch n.v.
Amsterdam-ƒ 91,85

Horizontaal:
!

I. koper - 4. lengtemaat'- 8. lager
onderwijs (afk.) - 10. muzieknoot •
II. voedingsmiddel - 13.] gaarne •
16. maanstand -17. mak • 19. euro-
peaan - 20. noorse god - 21. schip •
23. lof - 25. turkse bevelhebber •
26. deel van de hals - 28--telwoord
- 30. heidemeertje - 32. ons (eng.) •
34. klein hert - 36. meteen • 38.
familielid - 39. plant • 41'; was ge-
tekend (afk.) • 42. ceriurh (afk.) -
43. bijwoord - 45. soort hout • 46.
vr. dier. J

i

Verticaal: ]
1. voertuig - 2. reeds - 3. bijwoord -
5. bar - 6. voorzetsel - 7. kwajon-
gen - 9. kledingstuk - 12. dieren-
geluid • 14. elasticiteit --.15. godin
van het onheil - 16. boom - 18.

_________^mf, schriel - 20. roofvogel - 22. paling -
in onderstaand diagram vult U nu de letters in die U op de gelijk- 24. een zekere - 27. verwachting
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij koesteren - 29. kloosterbroeder -
een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven 30. redeloze dieren - 31. -voertuig -
wijze_in. 33. uitgesloten aansprakelijkheid

(afk.) - 35. roem - 37. rijksweg
(afk.) - 39. redeloze dieren - 40.
ontkenning • 42. cent (afk.)

zondag 31 maart a.s.? Alles. Want de
opbrengst van dit sportieve evenement,
waarvan de organisatie in handen Is van de
wielerklup 'Olympia' en plaatsgenoot Klaas
Koper, komt dit keer geheel ten goede aan
het bouwfonds voor de nieuwe junior-
akkommodatie. Over die strandloop nog
het volgende:

De start vindt plaats aan het begin
van de Kerkstraat en de starttijden zijn
14.00 uur voor de 4 km loop voor veteranen
en junioren t.e.m. 12 jaar en 14.10 uur
voor de 8 km en 15 km voor senioren. De
finish is aan het strand voor de'rotonde.

Men kan zich vanaf heden laten
inschrijven bij de heer J. Koper, Van
Lennepweg 38/4, tel. 4833. Bellen tot
18.00 uur. Op de dag van de strandloop
kan men zich vanaf 11.00 uur opgeven bij
de op de rotonde en het Kerkplein ge-
plaatste kassa's. Kosten: senioren (15 km)
f 3,50, senioren (8 km) en veteranen
(4 km) f 3,— en junioren (4 km) / 2,—.

officiële berichten

SPREEKUUR WETHOUDER
Wethouder Van der Mije heeft zijn

wekelijkse spreekuur op woensdag tussen
16 en 17 uur hervat.

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Talefoon 2129

regeringsreglement.
44.

i

en Eieren Zeist), een doos kauwgommix van
ƒ 24 (Maple i_eaf b.v. Amsterdam), een puzzel-
woordenboek van ƒ 1.6,50 (Uitgeverij Luitingh b.v.
Publishers Laren N.H.) en een autowashand-
schoen Giemme NT van ƒ 10,95 (Fa. G. van
Amersfoort, Zeist).

Tenslotte zijn er 111 blocnotes met ballpoint in
een bijzondere omslag ter beschikking gesteld.
Een verrassing voor de deelnemers van elk blad.

Doel van de

reeks prijzen:

Een koffiezetapparaat van ƒ 75 (Douwe Egberts
Nederland b.v. Utrecht), een tricot heren-
pyjama van ƒ 36,50 (Sir Edwin b.v. Wildervank),
een handzaag van ƒ 35,50 (Sandvik Staal b.v.
Schiedam), een blikradio van ƒ 25 (Coca Cola
Export Corporation Amsterdam), een kalkoen
(3 kg) van ƒ 25 (Produktschap Pluimvee

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henry Dunant en in de twee vakantiehulzen
van het Nederlandse Rode Kruis. Dat kost geld.
Geld dat U nu bijeen kunt puzzelen. Talloze chro-
nisch zieken en invaliden zullen er U dankbaar
voor zijn. En niet alleen zij, ook hun familieleden
door wie zij week in week uit worden verzorgd.
Indirect krijgen ook die de gelegenheid even op
adem te komen. Doe dus vooral mee aan deze
Rode Kruiswoordpuzzelactie.

Zó inzenden

U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 97 A, 's-Gravenhage
Plak naast de gewone "frankering (30 cent)
minimaal ƒ< 1.— (maximaal ƒ S.—> aan gel-
dlge postzegels. U kunt net zoveel oplossln-
gen Inzenden als U wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook uw oplossingen op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak clan
tenminste ƒ 1,~ óf zoveel U wilt over op
giro 3046097 van het Nederlandse Rode
Kruis ter 's-Gravenhage.
Uw oplossing moet op 27 maart binnen zijn.
Op 1 april trekken in Bergen (N.H.) notaris
Van Beusekom uit 's-Gravenhage en notaris
Brons uit Bergen de fantastische prijzen.

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en Invaliden Is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 31-10-'73, nr. L.O. 700/143/230.

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van 18 maart 1974
gedurende 14 dagen ter gemeentesecreta-
rie, afd. algemene zaken (bureau Volkshuis-
yesing en Ruimtelijke Ordening) voor een
ieder ter inzage ligt het bouwplan voor het
oprichten van een hekwerk en de aanleg van
tennisbanen in het tennispark „De Glee"
aan de Kennemerweg.
Gedurende de termijn van de terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen het
bouwplan indienen.
Zandvoort, 12 maart 1974

De Burgemeester voornoemd,
K. C. van der Meije Pzn. I.b.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Adverteert

in dit blad



V O O R J A A R S M O D E S H O W
DONDERDAG 21 MAART, AANVANG 20.00 UUR in HOTEL BOUWES
Badhuisplein 7, Zandvoort.

sol:
dames- en herenmode

Wij tonen gezamenlijk onze

V O O R J A A R S en Z O M E R C O L L E C T l E 1974
KAARTEN VERKRLJGBAAR BIJ: IN OUT damesmode, Kerkstraat la, telefoon 4009

KOFFIECOMPLÊT f 5 00 'N OUT herenmode, Haltestraa 28, telefoon 59 49
' ' • TUM TUM kindermode, Haltestraat 8, telefoon 6123

Vanaf 1 april zijn wij iedere zondag geopend.

Het Nederlandse RODE KRUIS
Afd. Zandvoort

Algemene ledenvergadering
A g e n d a :

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming kascommissie
8. Verkiezing bestuursleden

Aftredend zijn de heren H. C. de Jong en
E. J. M. Weve. Beiden stellen zich herkies-
baar. Tegenkandidaten kunnen uiterlijk 22
maart a.s. opgegeven worden bij het bestuur.

9. Rondvraag
10. Sluiting

De vergadering wordt gehouden in hotel 'Keur',
Zeestr., alhier, op WOENSDAG 27 MAART 1974,
aanvang 20.00 uur.

HOTEL BOUWES TE ZANDVOORT

vraagt:

KAMERMEISJES (seizoen)

MEDEWERKERS
ALGEMENE DIENST (seizoen)

BUFFETBEDIENDEN (seizoen)

LEERLING
RESTAURANT-KELNERS
min. leeftijd 18 jaar (seizoen)

NACHTPORTIER (jaarhetrekking)
en voor de technische dienst een:

TECHNISCHE ONDERHOUDS-
MONTEUR (jaarbetrekking)

STOFFEERDER-BEHANGER
(jaarbetrekking)

Soll. t.a.v'. de Direktie. Telefoon 02507—2144.

De ledenvergadering van het

Groene Kruis
afdeling Zandvoort

wordt gehouden op DONDERDAG 21 MAART a.s.
in het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen 1.
Aanvang 20.15 uur.

A G E N D A
1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Verslag penningmeester
5. Jaarverslag secretaris
6. Verslag kascommissie
7. Gezondheidscentrum
8. Wat verder ter tafel komt
9. Rondvraag

10. Sluiting

PvdA Lijst 1
Partij van de Arbeid kiezen is eerlijk delen.

20 MAART 1973 debat in Concertgebouw Haarlem
Ed. van Thijn—H. Wiegel.

21 MAART 1974 openbare vergadering in gebouw
Schalkererf, Bernadottelaan 201,
Schalkwijk - Haarlem.
Sprekers: W. Duisenberg, minister van
financiën en Joop Voogd.

PvdA Lijst 1

In verband met uitbreiding tennisbanen, heeft

TENNISCLUB ZANDVOORT
nog mogelijkheden voor het aannemen, van

NIEUWE LEDEN
Tel. 023—280985 tussen 19 en 20 uur.

Progressief Zandvoort
(PSP + D'66 + PPR)

op VRIJDAG 15 MAART in het Gemeenschapshuis
(zaal beneden). Aanvang 20.00 uur.

AGENDA:
o.a. programma en vaststelling kandidatenlijst.

Sekretariaat:
Lorentzstraat 311
Zandvoort

Voordelig roken=
belasting besparen

20 SIGARETTEN met filter ƒ 0,95

25 SIGARETTEN zonder filter f 1,20

25 SIGARETTEN met filter f 1,20

50 GRAM SHAG V* zwaar ƒ 1.—

50 GRAM SHAG zwaar ƒ 1.—

250 GRAM SHAG 3 smaken ..._...._.. ƒ 4,50

250 GRAM SHAG zwaar ƒ 5,-

RONSON AANSTEKER van ƒ 43,50 voor ƒ 32,50

Ook voor Ronson reparaties en onderhoud:

SIGARENMAGAZIJN

I. Lissenberg
Haltestraat 9 • Zandvoort • Tel. 02507—21 51

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

van HUYSTEE
Wijnhandel
Zandvoortselaan 373 • Bentveld
Tel. 023—24 13 68

vraagt voor mogelijk direkt

tnagazijnbediende
met rijbewijs BE.

Een afwisselende baan met grote
verantwoording.
Salaris nader overeen te komen.

CENTRALE VERWARMING
^ ^.TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek KamerlingH Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

omroepers

Bij Banketbakkerij

HUIZE ELHORST
KERKSTRAAT 8

5 overheerlijke MOORKOPPEN

van ƒ 3,75 VOOR f 3,-

VVD OPENBARE l VVD
DISCUSSIEAVOND
op WOENSDAG 20 MAART 1974
in het Gemeentelijk Concertgebouw Haarlem (grote zaal)
Lange Begijnestraat 13 — Aanvang 20.15 uur.

DEBATERS:
HANS WIEGEL fractie-voorzitter in de Tweede Kamer V.V.D.
ED VAN TIJN fractievoorzitter in de Tweede Kamer P.v.d.A.
V.V.D.-afdeling Zandvoort-Bentveld, postbus 130.

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Müschter
WIJ HELPEN SPOEDIGI - Tel. 023—24 34 18

SAUNATIJDEN PER 1 APRIL A.S.

Sauna WINI BUCHEL
A. J. v. d. MOOLENSTRAAT 47, TEL. 5829

Zondag

Maandag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Vrijdag

v.a. 8.00 uur

v.a. 12.00 uur

v.a. 19.00 uur

v.a. 9.00 uur

v.a. 18.30 uur

v.a. 18.30 uur

v.a. 19.00 uur

v.a. 13.30 uur

v.a. 19.00 uur

heren

heren

echtparen

dames

heren

dames

heren

dames

heren

Restaurant Patisserie LA REINE
KERKSTRAAT 15

vraagt voor het seizoen
JONGE CAFÊ-RESTAURANT KELNER
LEERLING PATISSIER
AIDE DE CUISINE
MEISJE voor het buffet (± 20 jaar)

Inlichtingen tel. 2253

Voor Omroepers bellen 2135

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Hulp in de huish. gevr. voor
1 ochtend p. w. E. Cliteur,
Regentesseweg 11.

Voor
omroepers

bellen 2135

Te koop aangeb. dressoir
ƒ 250. theemeubel ƒ 150,
tafel met tuimelblad + 4 st.
ƒ150. Alles bl. eikenhout,
i.p.st. Tel. 023—26 76 84.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Gevr. huish. hulp in een
drie-kamerflat voor 4 uur
per week bij een werkend
echtpaar zonder kinderen.
Hoog loon. Tel. 5370, b.g.g.
020—79 49 38.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Te koop aangeb. kompl. si.-
kamerameubl., verder bank
+• 2 stoelen, handgeknoopte
gangloper en vloerkleed, 2
éénpers, bedden. Tel. 3353.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Te koop aquariumbak
80x35x34 cm. Tel. 3859.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Extra weerstand tegen infek-
tieziekten voor alle dieren
met BEATRAN vitamine A,
D en E. Verkrijgbaar bij uw

dierenzaak.
Beaphar, Raalte.

T. k. woonhuis Celsiusstraat
202, 4 kamers en keuken,
tegen taxatiepr. f 140.000,-.
Br. no. 2100, Zandv. Krt.

Kondenkapsalon
RENÊ SCHRAM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling,
voetbehandegling, etc.

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7, tel. 4999.

Heeft u als hobby iets leuks
of kunstzinnigs te maken en
wilt u het wel verkopen?
Bel dan 6797 of 5485.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Te koop Simca 1000,
Brugstraat 5.

Hotel Meyershof vraagt
meisje voor bediening. Tel.
3020.

Gevraagd verwarmingsmon-
teurs en hulpmonteurs, pret-
tige werkkring en goede
sociale voorzieningen.
Technisch installatiebureau

„RADIATOR"
Kamerlingh Onnesstraat 38,
Zandvoort, telefoon 5845.

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Ernma-
weg 13.

EENMALIGE AANBIEDING VAN DEZE WEEK
Aristona zwart-wit tv 66 cm van ƒ 698,—

voor ƒ 448,-

ErresPortable zwart-wit tv 44 cm van ƒ 698,—
voor ƒ 398,-

Rcminington rekenmachine van ƒ 229,—
voor ƒ 179,-

Single of LP nog steeds vanaf l gulden.
Eigen technische dienst aan huis.
24 uur per dag, ook zondag, is de monteur
te bereiken over mobilofoon 005,
Telefoniste vragen C 2706.
Overdag 3618.

PEETERS, Haltestraat 56,
60 jaar ervaring dus u mag er gewoon
M E E R van verwachten.

l?

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes. van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

.Wegens omstandigheden kan
mevr. Wezenbeek nog geen
honden trimmen. Tijdelijk
waarneemster mevr. Renée
Schram, Mr. Troelstrastr. 7,
tel. 4999.

Wij hebben pas weer nieu-
we soorten tropische vissen
gekregen. Komt u eens even
kijken bij

Dierenspeciaalzaak
Wezenbeek.

Schildersbedrijf DE BOET.
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor / 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop aanhangwagen,
ƒ 200,-. Te bevr. Haltestr.
56. Tel. 3618.

Te koop aangeb. een eiken
legkast en twee stoelen,
ƒ 50,-. Tel. 5402.

Echtpaar vraagt in hun be-
jaardenflatje één halve dag
per week hulp in de huish.
Tel. 5717.

Voor

ABONNEMENT
BELLEN

2135

fïetseti
geeft u

denatuur
terug...

Er is nog frisse lucht, er zijn
nog vogels en bloemen.
Trek er fijn op da fiets op uitl



T D Z A N D V O O R T
TELEFUNKEN K.T.V. Super Soriic 773
met fingertip/afstandbediening 66 cm 110°

van ƒ3125,- VOOR f 2225.

KLEIN GEDEELTE UIT ONZE GROTE SORTERING - EN ONDANKS LAGE PRIJZEN 100% SNELLE 24 UUR SERVICE

DUAL pick-up

KOELKASTEN 140

TELEFUNKEN hifi radio 3030
van ƒ 936,- VOOR f 699.-

753 fingertip 66 cm 110°
van ƒ2675,- VOOR ƒ 1925.—

Stereo radio inkl. boxen

Mono radio

VOOR ƒ 200,-

van ƒ415,- VOOR ƒ 300,-

van ƒ 790.— VOOR f 598,-

VOOR ƒ 199.—

733 (ingertip 66 cm 110°

51 cm 90° fingertip

van ƒ2635,- VOOR ƒ 1895.-

van ƒ2568,- VOOR ƒ.1590,-

T.D. STUNT: ITT SCHAUB LORENTZ
type 1341 nn van ƒ2368,- VOOR ƒ1528.-

TOSHIBA stereo set SM 110 c
van ƒ 879,- VOOR f 599.--

NORD MENDE color colonel 51 cm
van ƒ 2398,- VOOR ƒ 1599,-

stereo set SM 390
van ƒ 1598,-VOOR ƒ 1099.—

KOELKASTEN 225 l 3 sterren
van ƒ890,- VOOR ƒ598,-

T.D. STUNT: MOULINEX KOFFIEZETAPPARAAT
met GRATIS koffiemolen VOOR f 69.-

NOVA vleesgrill VOOR f 98,-

INVENTUM broodrooster van ƒ 66,75 VOOR f 57,-

Levering van alle huishoudelijke apparaten
tegen de meest goedkoopste prijzen!

Boulevard Barnaart 14, hoek Trompstraat Telefoon 02507 - 37 57

Locdgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES

SANITAIR

ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4973

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS. WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 • TEL. 2914

"Wist U dat"
als u op eigen gelegenheid met vakantie

gaat u bij ons een reis- en bagageverze-

kering kunt sluiten. Kom eens lang, wij

adviseren u graag.

Reisbureau

K E R K M A H
Grote Krocht 20, tel. 2560 ^
Zandvoort

't zit met de prijskaartjes
wel snor bij de Boer

met de kwaliteit ook trouwens
en .. niet te vergeten de service

Drie belangrijke redenen om eens langs te komen.
Wij hebben alweer diverse nieuwtjes ontvangen!

SPECIAALZAAK VOOR •
HERENHDDEoiHEREHKLEDING

KESKSTR.20 • TEL-.313S

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het in de Stationsstraat 16 kunt kopen

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Frederikslaan 10

HOLLAND

HANDICRAFT

MARKET 1 974

S H O W T U I N
VAN 2000 BLOEMBOLLENSOORTEN

Demonstraties van oudhollandse AMBACHTEN:
klompenmaker, delfts blauw schilder etc.
Interessant om te bezoeken voor iedereen.
GRATIS ENTREE, dus geen hoge entreeprijs.

Ons verkoop-provisie programma wordt toe-
gezonden aan: Hotels en Pensions e.a., die
toeristen gastvrijheid verlenen.

Even bellen naar (02520) 15436
de heer W. J. Kempkes, dir.

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VUIGIUEIZIN\ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies

zwart/wit-televisies

radio's

bandrecorders

wasmachines

centrifuges

•̂  Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

DONKERE DAGEN? DONKERE ETALAGES?
NACHTCONTROLEZANDVOORT

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 • Telefoon 4161

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 81 • Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties - Invullen aangiftebiljetten
en Assurantiën

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Voor uw interieur:

Mooi BEHANG van R & D

ZO • PAS
Kamer-pastapijt van R & D

DEGALUX jalouzieën voor winter en
zomer

PVC-vouwdeuren



74e jaargang no. 22 — Verschijnt dinsdags en vrijdags DINSDAG 19 MAART 1974

j..

nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

eanduüorrse Noeranr
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, willemstr. 29b - tel. (02507) 2135 - uitgave zandvoortse koerant bv (v.h. drukkerij gertenbach)

verschijnt dinsdags en vrijdags — abonnement: ƒ 15,00 per jaar; per half jaar ƒ 8,00; per post ƒ 20,00

losse eksemplaren: ƒ0,30 / advertentietarief: ƒ0,20 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag / postgiro: 29 11 087 / bank: ned. middenstandsbank, rekeningnr. 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant

d'66 liet linkse konsentratie
in zandvoort ontploffen

Een groot verschil in mentaliteit, een
enorm onderling wantrouwen en enkele
onprettige gebeurtenissen hebben ertoe ge-
leid dat het afgelopen vrijdagavond tijdens
een openbare ledenvergadering van Progres-
slef Zandvoort is gekomen tot een breuk
tussen d'66 enerzijds en ppr en psp ander-
zijds.

De agenda voor deze meeting luidde
als volgt: 1. ingekomen stukken; 2. bespre-
king konseptprogramma; 3. vaststeling
kandidatenlijst voor de a.s. gemeenteraads-
verkiezingen; 4. samenstelling propaganda-
kommissie. In een brief van d"66, die voor
de aanvang van de bijeenkomst aan ieder-
een werd uigereikt, werd echter verzocht
om punt 3 van de agenda eerst te behan-
delen. In dit schrijven werd het volgende
gezegd: 'De samenwerking tussen d'66, ppr
en psp' heeft tot doel de versplintering van
de progressieve partijen tegen te gaan bij
de komende raadsverkiezingen. Tot nu toe
had elke partij de mogelijkheid om in werk-
groepen zitting te nemen en op deze wijze
z'n inbreng te realiseren. Bij de uitvoering
van het programma is het de mening van
d'66, dat elke deelnemende partij bij de
realisering van dat programma betrokken
moet worden d.m.v. kandidaatstelling op
één van de eerste drie plaatsen. De samen-
werking is niet geloofwaardig indien bijv.
de eerste drie plaatsen van de kandidaten-
lijst door één van de drie partijen zou wor-
den bezet. Dit zal ons inziens als een

splinters rapen
Nadat er niets terecht was gekomen

van een mogelijke samenwerking tussen de
linkse konsentratie psp. ppr en d'66
enerzijds en de pvda anderzijds -r- de
partijen kwamen niet verder dan de belofte
tot het uitwisselen van eikaars visite-
kaartjes, resp. programma's — is thans
ook een eind gekomen aan de samenwer-
king tussen psp, ppr aan de ene kant en
d'66 aan de andere kant. Bereikte een even-
tuele bundeling van de drie partijen met
de pvda niet eens een beginstadium, de
samenwerking tussen psp, ppr en d'66 was
vrijwel rond. De partijen hadden zich
gesteld achter een konsept-programma en
zich in het kiesregister laten inschrijven
onder de naam 'Progressieve (Combinatie
Zandvoort'. Maar vlak voor de eindstreep
zijn zij gestruikeld over een procedure-
kwestie rond de samenstelling van de kan-
didatenlijst voor de komende raadsverkie-
zingen.

De psp, ppr waren van mening dat
ledereen die zich achter de uitgangspunten
van progressief Zandvoort kon scharen, met
zijn of haar Instemming, op de kandidaten-
lijst kon worden geplaatst. D'66 was
daarentegen van oordeel dat iedere partij
binnen de kombinatie de eigen identiteit
diende te bewaren en dat daarom de eerste
drie plaatsen moesten worden bezet door
kandidaten van de deelnemende partijen.
Dit laatste woog voor de demokraten zo
zwaar dat zij er een breuk in de linkse
konsentratie voor over hadden. En die breuk
kwam toen de vergadering vrijdagavond
niet grote meerderheid van stemmen besloot
niet te zwichten voor het dreigement van
d'66 op te zullen stappen.

Op dat moment werd het door de
aanwezigen als een verbijsterend en dra-
maties gebeuren ervaren, maar dat was
toch een te zware emotie. In feite heeft
d'66 in Zandvoort een historlese missie
vervuld die bij de oprichting van deze partij
door de voormannen Gruyters en Van
Mlerio was toegezegd. De demokraten
zouden er naar streven alle politieke par-
tijen in Nederland te laten ontploffen. In
Zandvoort hebben zij woord gehouden.
Weliswaar doet het hanteren van een pres-
slemlddel voor het ontsteken van de lont
wat vreemd aan voor demokraten, maar
'het feit van de eksplosie valt niet te
loochenen. De splinters liggen voor het
oprapen.

machtsgreep worden vertaald. Daar het
voorgaande voor d'66 een zo wezenlijke
voorwaarde is voor de samenwerking, ver-
zoeken wij de vergadering om een stand-
puntbepaling'. Ook werd iedereen een
stencil uitgereikt door de koördinatiekom-
missie, een soort bestuur van de gekombi-
neerde politieke partij. Hierin werden twee
procedures voorgelegd aan de vergadering
om een kandidatenlijst samen te stellen.
De eerste procedure sloot aan bij de brief
van d'66, namelijk een stemming over de
volgorde waarin de drie partijen op de
eerste drie plaatsen zouden komen te
staan, b.v. 1e ppr, 2e d'66, 3e psp. Alter-
natief hiervoor was het rechtstreeks kiezen
van de volgorde van de kandidatenlijst.
Volgens deze werkwijze zou het dus mo-
gelijk zijn dat de eerste drie plaatsen door
één en dezelfde partij worden bezet. Voor-
dat beide mogelijkheden in stemming
zouden worden gebracht stelde de koördi-
natiekpmmissie voor om ook aan niet-leden
van één der drie partijen het stemrecht
toe te kennen.

Deze voorstellen bleken diskussiestof
op te leveren voor niet minder dan twee
uur. En dat is niet zo verwonderlijk, als we
bedenken dat men in vorige vergaderingen
voortdurend heeft gewezen op de eenheid
van de progressieve kombinatie. Bij voor-
gaande besprekingen is ook meermalen
gezegd, dat de kandidatenlijst zou worden
vastgesteld afhankelijk van de kwaliteit
van de afzonderlijke personen en niet van
de partij die zij aanhangen. Ook het voor-
stel om niet-leden mee te laten stemmen
kwam erg vreemd over. Niet alleen hebben
in voorafgaande besprekingen van Progres-
sief Zandvoort diverse niet-leden mee-
gestemd, ook hebben enkele 'onafhankelij-
ken' zitting gehad in de werkgroepen die
het konseptprogramma voor de verkiezingen
hebben opgesteld.

Allereerst werd gestemd over het al
of niet toekennen van stemrecht aan niet-
leden. Met 11 stemmen voor en 1 tegen
werd hei voorstel van de koôrdinatiekom-
missie aanvaard. Een voorstel van de voor-
zitter om de tweede procedure uit te brei-
den door ook aan onafhankelijken het recht
toe te kennen op de kandidatenlijst te
gaan staan werd met 22 stemmen voor
1 tegen eveneens aangenomen. Hierna
volgde een felle woordenstrijd over de op-
stelling van d'66. PSP-er Frank Termes
verbaasde zich over het benadrukken van
de eigen identiteit door de demokraten.
'In alle voorgaande vergaderingen heeft
d'66 dat nooit gedaan'. D'66er Jan Wijn-
beek ging hier rechtstreeks tegenin. 'Ook in
alle vorige samenkomsten was ons eigen
gezicht onloochenbaar aanwezig. We moe-
ten samenwerken, niet samensmelten'.
Onafhankelijke Frank Schiltmeyer zei hierop
het volgende: 'Wanneer je met z'n allen
één mentaliteit hebt, als je allemaal achter
dat konsept-programrna kan staan, waarom
ga je dan niet vandaar uit verder werken.
Nu doe je een stap terug.' Een psp-lid
noemde het echter begrijpelijk dat d'66
zijn eigen inbreng wilde benadrukken. Hij
wees op het feit, dat zich voor de verkie-
zingen naast Progressief Zandvoort ook ppr
afzonderlijk en ppr/psp gekombineerd had-
den laten inschrijven. 'Hieruit blijkt dus dat
de afzonderlijke partijen wel degelijk een
eigen identiteit hebben'. De voorzitter zei
hiervan sinds kort op de hoogte te zijn.
'Ik betreur deze gang van zaken ten
zeerste. Overigens wil ik met klem bena-
drukken dat dit is uitgegaan van twee per-
sonen, die buiten de ledenvergadering om

hebben gehandeld'. PPR-lid Cor van der
Mije en psp-er Theo van Wely bleken ver-
antwoordelijk te zijn voor de inschrijving.
Volgens Van Wely berustte het op een
vergissing. De heer Van der Mije was ech-
ter een andere mening toegedaan. 'Het
is gedaan om een uitlaatklep te houden.
Een huwelijk kan tenslotte ook kapot gaan'.
De meerderheid van de vergadering bleek
hiervan niets af te weten. Onafhankelijke
Arie Paap stelde de vergadering voor zijn
afkeuring uit te spreken over het gebeurde.
Uit de hierna volgende stemming bleek
duidelijk dat Cor van der Mije voor zich zelf
sprak: met algemene stemmen werd deze
aparte inschrijving afgekeurd.

Dit veranderde echter niets aan de
houding van d'66. Integendeel, Jan Wijn-
beek verklaarde zelfs dat, wanneer bij de
stemming voor de kandidatenlijst niet de
eerste proceduren zou worden gevolgd, de
demokraten zouden afzien van verdere deel-
name aan Progressie' Zandvoort. Daarmee
was de spanning in deze vergadering ge-
stegen tot een absoluut hoogtepunt. PPR-lid
Fons Burger noemde het optreden van d'66
chantage. Frank Schiltmeyer vroeg zich
af waarom de partij van Jan Wijnbeek zo-
veel waarde hechtte aan een techniese
kwestie. 'Ik kan mij niet aan de indruk
onttrekken dat d'66 bang is geen zetel in
de raad te krijgen'. Jan Wijnbeek zei dat
het niet ging om een raadszetel, maar
om de duidelijkheid t.o.v. de kiezer. Frank
Termes stelde voor de vergadering voor
een half uur te schorsen om d'66 te be-
wegen toch mee te blijven doen. Na de
schorsing verklaarde Leo Heino namens
d'66 dat zijn partij in het ultimatum vol-
hardde, met die aantekening dat 'na de
eerste drie plaatsen ook niet-leden op de
kandidatenlijst geplaatst zouden mogen
worden. Na deze uitspraak deed de voor-
zitter nogmaals een beroep op d'66 om zijn
ultimatum in te trekken. 'Dit zou een afgang
betekenen t.o.v. de buitenwacht. We strui-
kelen over het eerste drempeltje dat we
tegenkomen. Het gaat tenslotte niet om een
principieel verschil, maar om een proce-
durekwestie. Waar blijven we nu met onze
nieuwe mentaliteit?' Maar d'66 was niet te
vermurven en handhaafde zijn voorstel.
Een stemming wees uit de 20 leden tegen
en 6 voor de eerste procedure waren. Tien
mensen onthielden zich van stemming.
Daarmee was de samenwerking tussen d'66
aan de ene kant en opr en psp aan de
andere kant tot een einde gekomen.

Om kwart over tien werd de vergade-
ring voortgezet zonder d'66. Vrijwel ieder-
een wilde doorgaan met Progressief Zand-
voort, ondanks het vertrek van d'66. Alleen
Cor van der Mije niet. Hij wilde eerst met
de ppr afzonderlijk het al of niet verder
gaan bespreken. De overige ppr-leden
waren het hier helemaal niet mee eens en
spraken zich uit tegen afzonderlijke partij-
vergaderingen. Hierop liep de heer Van
der Mije de zaal uit. Vervolgens werd de
kandidatenlijst gekozen, volgens de tweede
procedure. Dit kwam uit de bus:
I. Lou Koper (ppr); 2. Theo van Wely
(psp); 3. Bob Wouters (psp); 4. Dick
Gerritse (ppr); 5. Arie Paap (onafhan-
kelijk); 6. Frank Termes (psp); 7. Frank
Schiltmeyer (onafhankelijk); 8. Fons Bur-
ger (ppr); 9. Jan Bergwerff (onafhanke-
lijk); 10. Jim Lamoree (onafhankelijk);
II. Do Stuyfzand (psp); 12. Cor van der
Mije (ppr).

Op voorstel van de uiterst onafhan-
kelijke Chris Tonbreeker werd door de'
gehele vergadering aangenomen dat elk
raadslid de morele plicht heeft af te treden,
wanneer de achterban dat wil.

Een aantal punten kwam tijdens deze
gedenkwaardige avond niet meer aan de
orde. Vandaar dat men op 21 maart op-
nieuw een vergadering zal houden, met de
volgende agendapunten: bespreking
konsept-programma; het al of niet instellen
van een schaduwfraktie; vaststelling pro-
pagandakommissie. Rond. V.

toz bracht johannes passion
In de bijna geheel gevulde hervormde

kerk heeft het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort afgelopen vrijdag een uitvoering
gegeven van de Johannes Passion. Het
was de eerste volledige uitvoering die het
TOZ van Bach's passiemuziek naar het
evangelie van Johannes gaf.

In een ruim twee uur durende uitvoe-
ring, vooraf gegaan door enkele welkoms-
woorden door voorztter Kuyper, heeft het
TOZ bewezen, een dergelijk groot en veel-
eisend werk aan te kunnen. Met de steun
van het zestal vokale solisten, en het
grotendeels uit ionge mensen bestaande
Utrechts Studenten. Orkest, heeft het TOZ
onder leiding van Piet Halsema de luiste-
raars een boeiende uitvoering van de
Johannes Passion voorgeschoteld. Ook
kwalitatief had deze uitvoering veel te bie-
den, met name Jaap Hunze, hij zong de
christuspartij, heeft met zijn machtige stern-
geluid, aan de even machtige jesusgestalte
een ekstra dimensie gegeven. Ook Rob
Sturkenboom (evangelist) heeft met zijn
fraaie tenorstem zijn rol op treffende wijze
uitgebeeld.

Toch onderscheidde deze muzikale
gebeurtenis zich van vele andere muziek-
evenementen. Wat ik vrijdagavond vooral
waardeerde, was de ontspannenheid en
vrijheid waarmee gemusiceerd werd. In het
orkest trof ik dit nog het sterkst aan, door
deze vrijheid en het enthousiasme kon men
lachen om eikaars foutjes. Zo was het
tijdens deze uitvoering mogelijk om de
strijkstok even terzijde te leggen, en zich
eens gerieflijk in het haar te krabben. In
deze sfeer was het ook niet meer bezwaar-
lijk als er een enkele keer een stem over-
sloeg, of als er soms iets minder zuiver
werd gespeeld, integendeel, ik heb het, en
ik hoop velen met mij, als plezierig ervaren.

Iets anders is me op deze avond ook
«opgevallen, de oude dprpskerk leent zich
uitstekend voor dergelijke evenementen.
Misschien is het op korte termijn mogelijk,
om in dit gebouw muziekuitvoeringen te
organiseren die het karakter dragen van
een konsert. Ik denk dan speciaal aan,
zowel oude als nieuwe kamermuziek, die
In deze omgeving zeker tot haar recht zal
komen. Ik geloof stellig, gezien de grote
belangstelling voor de Johannes Passion,
dat er animo voor is. Herman

nieuws kort
en klein

De kommissie planalogie van de ge-
westraad Zuid-Kennemerland heeft zich
tijdens een vorige week gehouden openbare
vergadering vrijwel unaniem achter het
plan van minister Gruyters gesteld om geen
nieuwe wegen naar Zandvoort aan te
leggen. De socialist Weber, die voor de
gemeente Zandvoort zitting heeft in de
kommissie, verklaarde het met de bewinds-
man eens te zijn dat de ten zuiden van de
Zandvoortselaan geplande weg '— de zgn.
Weg De Ranitz — een ernstige aantasting
van het natuurgebied zou betekenen. De
verkeersproblemen in en rond Zandvoort
worden voor een groot deel veroorzaakt
door de aanwezigheid van het circuit, aldus
de heer Weber. 'Dat is een onding in de
streek', meende hij.

Als mogelijke oplossing voor het
vraagstuk van de oost-west verbinding zag
hij een aansluiting van de Zandvoortselaan
op de westelijke randweg. Verder zou het
publiek gestimuleerd moeten worden meer
gebruik te maken van het openbaar vervoer.
Het bezoek aan Zandvoort is de laatste tien
jaar nauwelijks toegenomen, betoogde de
heer Weber. Maar tien jaar geleden kwam
het meerendeel van de mensen met de trein,
de bus of op de fiets, nu met de auto.

Ook het nieuwe ontwerp-progïamma
van de pyda voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen — dat morgenavond
door de leden zal worden behandeld —
spreekt zich uit tegen de aanleg van nieuwe
wegen naar Zandvoort.

Leden van het 'aktiekomité tot behoud
van de noordbuurt' zullen a.s. donderdag-
morgen om half tien aan de wethouder van
publieke werken, de heer N. J. Janssens,
de ruim 1000 handtekeningen aanbieden
van de mensen die protesteren tegen de
afbraak van oude pandjes in deze wijk.
Ongeveer tweehonderd handtekeningen zijn
afkomstig van de buurtbewoners en ruim
800 van de bijna twee weken geleden
gehouden aktie 'Stop de sloop' op het
Raadhuisplein.

De onlangs opgerichte afd. Zandvoort
van de Kon. Ned. Maatschappij voor Tuin-
bpuw en Plantkunde — er komt bijna geen
eind aan die naam — belegt morgenavond
een openbare ledenvergadering in hotel
Keur aan de Zeestraat. De agenda vermeldt
o.m. een bestuursverkiezing en een lezing
rnet dia"s. Aanvang van de bijeenkomst
8.15 uur.

In het bericht in 'nieuws kort en klein'
van j.l. vrijdag over de samenstelling van
de kandidatenlijst van de vvd voor de a.s.
gemeenteraadsverkiezingen is de mede-
deling weggevallen, dat het huidige vvd-
raadslid en eks-wethouder, de heer B.
Rudenkp, zich wegens huiselijke omstandig-
heden niet meer herkiesbaar heeft gesteld.
Waarvan akte.

Dinsdag over een week houdt de
'Watersportvereniging Zandvoort' in hotel
Keur aan de Zeestraat de jaarlijkse voor-
jaarsbijeenkomst waar gesproken zal wor-
den over de aktiviteiten voor het a.s.
seizoen. Aan de orde komt p.m. de benoe-
ming van een wedstrijdkommissie, instelling
van een strandkommissie en de uitbreiding
en opbouw van hè kluphuis bij de parkeer-
haven aan het zuiderstrand. De aanvang
van de vergadering is vastgesteld om
20.15 uur.

A.s. vrijdag vindt tijdens een —
besloten — ledenvergadering van de kvp in
gebouw 'De Krocht' de samenstelling van de
kandidatenlijst plaats voor de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. De alfabetiese
groslijst vermeldt de namen van R. A. van
As (thans raadslid), mevr. Rooth-Slegers,
W. Vader en drs. G. ter Veer (thans raads-
lid). Na de kandidaatstelling in eigen kring
zullen de kvp-, ar- en chu-kandidaten op de
cda-lijst worden samengebracht.

Op vrijdag 22 maart a.s. treedt de
groep Crypto op in gebouw 'De Krocht'
met een vrijwel geheel nieuw repertoir dat
door de musici zelf wordt aangeduid met
'jazz-rock'. Het zal voorlopig het laatste
optreden zijn van Crypto in Zandvoort in
verband met een toernee van de groep in
diverse plaatsen in ons land en een op-
treden in West-Duitsland op 20 april a.s.
Het konsert van Crypto begint om 20.45
uur. De entree bedraagt ƒ 3,— p.p.

Op donderdag 18 april vindt in het
gebouw van de herv. kerk aan het Kerkplein
tussen 9.30 uur en 16.00 uur een zgn.
ontmoetingsdag plaats voor bejaarden en
langdurig zieken. Het programma voor deze
bijeenkomst vermeldt een inleiding door
de zandvoortse pastores, een optreden van
het Chr. kinderkoor, een lunch- en rust-
pauze en een uitvoering van het ensemble
Les Byrmants.

De ontmoetingsdag is een gezamenlijk
projekt van de zandvoortse kerkgenoot-
schappen, het humanistisch verbond en de
bejaardensociëteit 'Voor Anker'. Belangstel-
lenden kunnen zich voor deelname opgeven
bij mevr. Kraaij, Lorentzstraat 325. Giften
voor deze dag kunnen worden gestort bij
de ABN Zandvoort onder nr. 56.59.92.144
onder vermelding 'Ontmoetingsdag Zand-
voort'.

In de loop van vrijdagmiddag of -avond
hebben onbekenden ingebroken in het
gebouw van de sleep-in aan de Van Lennep-
weg. Van het in het gebouw repeterende
muziektheater werden twee AKG-mikrofoons
en een hengelstandaard ontvreemd met
een totale waarde van ƒ 400,—. Verder
werden uit het pand een pick-upversterker
en een sony-kassetterekorder gestolen,
samen eveneens ƒ 400,—. Door de diefstal
van de mikrofoons en de hengelstandaard
is het muziektheater ernstig gehandicapt
en kan voorlopig'niet repeteren. Het geplan-
de tijdschema voor de eerste uitvoering is
daardoor ook op losse schroeven komen te
staan. Muziektheater en sleep-in doen een
dringend beroep op de mensen die de
spullen meenamen, deze terug te geven. Ze
kunnen via een telefoontje onder nr. 2643
opgeven waar de apparaten zich bevinden
of zijn neergezet. Zij worden dan op-
gehaald. Bij voorbaat dank voor de mede-
werking, aldus de gedupeerden.

Gistermorgen werd de brandweer
omstreeks 7 uur gealarmeerd voor een
begin van brand in de Corodexfabriek aan
de Noorderduinweg. Het vuur, ontstaan in
een der machines van de fabriek, werd snel
gedoofd. De schade wordt geschat op
enkele honderden guldens.

Voor het diploma brandwacht 2e klasse
slaagde afgelopen maandag de heer A.
Kraaijenoord van de zandvoortse vrijwillige
brandweer.

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoon: 2135

waterstanden
H.W. L.W. H.W. L.W.

19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

12.04
01.37
02.19
02.49
03.20
03.50
04.17
04.48
05.23
06.00
06.40
07.29
08.31

06.10
09.15
10.02
10.44
11.04
11.52
00.06
00.39
01.11
01.51
02.20
03.01
03.48

22.58
13.57
14.29
15.00
15.30
16.00
16.31
17.04
17.44
18.20
19.05
20.01
21.14

18.38
21.50
22.27
23.03
23.33

13.00
13.33
14.07
14.47
15.29
16.26

DAN LIEVER DE LUCHT IN...
riep d'66 Zandvoort Van Speyk na. En ja hoor, er volgde een knal. De

Zandvoortse Koerant registreerde de eksplosie voor u in een uitgebreid

^ ï verslag en een kommentaartje.
* ̂  ̂  *

Zo'n koerant is toch onmisbaar voor uw informatie ...

O
M

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: •... -... -... r... -... -... -... ... ?

Straat: ... >.. -... ±.. •... :... :... :... t... -... -...

Plaats: r... ?.; ?.. F.: F.; 5.; .̂. E..- -r.. r... p„ -... ...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



familiebenchten

Na een langdurige ziekte is op 15
maart overleden onze lieve moeder,
oma, zuster, schoonzuster en tante

KATHARINA HOEVENS
weduwe van Willem Kraaijenoord

op de leeftijd van 73 jaar.

Uit aller naam:
J. Hoevens

Zandvoort, 19 maart 1974
Brugstraat 8

De teraardebestelling heeft heden
plaatsgevonden op de algemene be-
graafplaats te Zandvoort.

Geen bezoek aan huls

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

programma
toneelschuur

zvm onverwacht
naar zege

Prettig nieuws voor hen die Zand-
voortmeeuwen en het A-elftal in het bijzon-
der een goed hart toedragen. Na maanden
van de ene na de andere nederlaag te
zijn gestrompeld, heeft het elftal zondag-
middag op eigen terrein een l—O overwin-
ning behaald op DEM uit Beverwijk. Twee
minuten voor het einde van de ontmoeting
scoorde Kinneglng vanuit een hoekschop
het beslissende doelpunt.

Zandvoortmeeuwen heeft de zege zeker
niet kado gekregen. Uitgezonderd de slot-
fase stond het elftal eergisteren met de
rug tegen de muur om de aanvallen van
DEM op te vangen en af te slaan. Het was
vooral aan het sublieme werk van Pellerin
te danken dat de gasten geen kans zagen
hun aanvallen met sukses te bekronen.
De voorhoede van Zandvoortmeeuwen liet
zich door het overwicht van de voetballers
uit Beverwijk niet imponeren en probeerde
iedere gunstige gelegenheid te benutten het
initiatief over te nemen. Bij een van die
pogingen werd spitsspeler Kees Bruin
geblesseerd bij een botsing met een tegen-
stander en moest zich laten vervangen door
Poerwo. Zandvoortmeeuwen kwam in de
eerste helft nog dicht bij een doelpunt
toen Maarten Koper het leer doorgaf naar
de vrijstaande Stobbelaar. Maar deze zag
geen kans de bal de enig juiste richting te
geven, nodig voor het maken van een
doelpunt.

Ook na de rust bleef DEN/1 lange tijd
heer en meester van het terrein. In de
achtste minuut leek het lot van Zandvoort-
meeuwen bezegeld toen de scheidsrechter
handsbal konstateerde en aan de gasten
een penalty toewees. Jan van Leeuwen was
voor DEM de man om de bal achter Pellerin
te schieten, maar hij schoot mis. Hij was
trouwens niet de enige speler bij DEM die
geen kans zag een voordelige spelpositie
uit te buiten. Door nonchalante en slordige
afwerking van de aanvallen werd door de
gasten menige gelegenheid om te scoren
gemist. In de slotfase slaagde Zandvoort-
meeuwen — Koning was toen vervangen
door De Vlieger — er in DEM terug te
dringen. Toch bleven de aanvallen van de
Beverwijkers bijzonder gevaarlijk. Twee
minuten voor het eindsignaal gebeurde waar
Zandvoortmeeuwen nu al maanden op had
gewacht: het scoren van het winnende doel-
punt. Een aan Zandvoortmeeuwen toege-
wezen hoekschop werd door Kinneging in
een doelpunt omgezet, 1—0. De supporters
van de thuisklup konden eindelijk weer
eens juichen. En dat deden ze dan ook uit
volle borst.

Hier volgt de stand in de kompetitie
na de wedstrijden van afgelopen zondag:

Donderdag 21 maart 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met DE MINNAAR.

20.30 uur:
WERKTEATER met MISDAAD.

Vrijdag 22 maart: 20.30 uur:
Toneelgroep Centrum met GASTENAVOND.

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 23 maart 20.30 uur:
Toneelgroep Centrum met GASTENAVOND.

Donderdag 28 maart 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met DE MINNAAR.

Vrijdag 29 maart: 20.30 uur:
THE MADHOUSE COMPAGNIE met
THE WILD STUNT SHOW'.

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 30 maart 20.30 uur:
THE MADHOUSE COMPAGNIE met
'THE WILD STUNT SHOW'.

Zondag 31 maart 14.30 uur:
Jeugdvoorstelling.
Avondvoorstellingen ƒ 5,—, cjp-houders en
65+ f 2,50.
Jeugdvoorstellingen ƒ 1,50 inkl. een glaasje
ranja.
Schafttijdvoorstellingen ƒ 2,50 inkl. een
kopje koffie.
Reserveren:
Toneelschuur dag en nacht 023—312439;
informatiebalie schouwburg 023—31 91 88;
Smedestraat 23, Haarlem 023—312439.

Zelfs een stem

als een klok...

DIT IS
ONGELOOFLIJK
Tricot kinderpyama's

in de kleuren groen- rood en oranje met
contrasterende randjes - leeftijd 4-13 jaar

normaal bij ZEEMAN 7.98
DEZE WEEK

RCH
HRC
DWV
VIOS (W) ....
Vitesse'22
DEM
Kennemers
ZVV
Stormvogels ...
Alkm. Boys ...
Velsen
Beverwijk
Zandvoortm. ...
Schaaen

1P
ia
1°,
19
18
19
19
1P
19
19
19
19
19
19

11
10
10
11
9
7
6
7
5
5
3
5
2
2

R
R
R
3
4
R
9
fi
8
5
R
1
5
4

3
?
3
5
5
4
4
fi
6
9
R

13
12
13

?7
?fi
1fi
25
22
??
21
?n
18
15
14
11
9
8

30 — 14
30 — 15
26 — 13
21 — 17
30—18
21—17
19 — 14
15 — 16
16—21
17—22
13 — 19
10 — 29
17 — 34
5 — 31

eancluoorrSE Noeranr

is niet toereikend om uw

artikelen onder de aandacht
van het zandvoortse publiek

te brengen. Vroeger fling

dat nog. Toen deed de

dorpsomroeper het. Maar

die is niet meer.

U hoeft 't hoofd echter niet

in de schoot te werpen want

de Zandvoortse Koerant is

er om de ingezetenen op

uw aanbiedingen attent te

maken. De krant die 2 maal

in de week verschijnt en

door de lezers van a tot z

wordt gespeld. Dat geldt

uiteraard ook voor uw ad-

vertentie.

U kunt ons bellen onder

nummer 2135 of uw annon-

ce sturen naar postbus 151,

t.n.v. Zandvoortse Koerant

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'

Uitslagen zaterdag 16 maart:
Alle wedstrijden afgelast.

Uitslagen zondag 17 maart:
Zandvoortm.—DEM
Schoten 4—Zandvoortm. 5
Beverwijk 6—Zandvoortm. 6
Zandvoortm. 7—Kennemers 7
Concordia 8—Zandvoortm. 8
Zandvoortm. 10—ADO'20 16

A-junioren:
KIC 1—Zandvoortm. 1
Haarlem 4—Zandvoortm. 2

Dames:
VVD 1-Zandvoortm. 1

PASSAGE 25—31 - ZANDVOORT

WIE REKENT KOOPT BIJ

ĵ ^^ ^^
textiel supermarkten

DOOR HEEL DE RANDSTAD HOLLAND
Ruilen of Uw geld terug? kan altijd maar . . . . alleen met kassabon.

1—0
4—5

afg.
2—0

afg.
afg.

0—0
1—3

O- 12

Programma zaterdag 23 maart:

4 Zandvoortm. 1—KIC 1 14.30 u.
17 Kennemers 2—Zandvoortm. 2 15.30 u.
22 Zandvoortm. 3-SMS 3 15.30 u.
29 ODIN 6—Zandvoortm. 4 12 u.
53 SMS 7—Zandvoortm. 5 16.15 u.

A-junioren (na-kompetitie):
68 Kenn.land 3—Zandvoortm. 1 12 u.

B-junioren:
70 RCH 1—Zandvoortm. 1 15.15 u.
95 RCH 2—Zandvoortm. 2 14 u.

117 Zandvoortm. 4—Geel Wit 4 14 u.
C-junioren:
131 Kennemers 1—Zandvoortm. 1 14 u.
157 Zandvoortm. 2—Schoten 2 14 u.
163 Zandvoortm. 3—DCO 3 15.30 u.
179 TYBB 4—Zandvoortm. 4 15.15 u.

A-pupillen:
259 Velsen 1—Zandvoortm. 1
282 Haarlem 2—Zandvoortm. 2
293 Zandvoortm. 3—EDO 3
303 TYBB 5—Zandvoortm. 4
309 Schalkwijk 5—Zandvoortm. 5
314 Zandvoortm. 6—TYBB 7

B-pupillen:
324 Zandvoortm. 1—Hoofddorp 1
335 Zandvoortm. 2—Bl'daal 2
347 Zandvoortm. 3—Schalkwijk 3
351 Schalkwijk 4—Zandvoortm. 4
363 Zandvoortm. 7—Zandvoortm. 6

11 u.
11 u.

11.15U
11 u.

11.15U.
11.15U.

11.15 u.
10 u.
10 u.
12u
10 u.

kom naarde l»

straattuandvoort
nieuwendijkSTamsterdam

openinarnsterdam

eninzandvoort.

PINOTTIO
HALTESTRAAT 59

zojuist ontvangen

leuke babykleertjes
KOM KIJKEN!

Op grote maten broeken
maat 152 t/m 170

2O% KORT IN u

LOENA is WEG
Mensen, dat is erg! LOENA is een boxerteef,
geel, vier witte sokken, leuke kop en gecoupeerd;
2 jaar oud.

Vanaf zaterdagmiddag half twee zijn we haar
kwijt, op de schietbaan aan de Militairenweg,
Overveen.

Er wacht u een flinke beloning als u haar vindt.
Tel. 023—241752, Zandvoortselaan 337, Bentveld.

ACCOUNTANTSKANTOOR

J. L van de Graaf
VINKENSTRAAT 1
Telefoon 3393

ZANDVOORT

vraagt een

VROUWELIJKE KRACHT
minimum leeftijd 17 jaar
voor typ- en licht administratief werk.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORI
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

ALLE VERZEKERINGEN

A. M. Folkers-Struvé
Thorbeckestr. 17 - Tel. 3283
Uw bromfietsplaatje + ver-
zekeringsbewijs voor 1974

liggen voor u klaar.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

^
denatuur

terug...
Er Is nog frisse lucht, er zijn
nog vogels en bloemen.
Trek er fijn op de f iets op uit!

' - '
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Een uit 1901 daterende ansicht van
het in 1583 gestichte Oude Mannen-
en Vrouwenhuis of Proveniers- of
Gasthuis, zoals het oorspronkelijk
heette. Rechts op de voorgrond het
onlangs ontruimde Gemeentelijk Ver-
zorgingshuis waarin de Oudheidka-
mer zal worden ondergebracht.
Daarnaast het huidige 'Wapen van
Zandvoort; het café behoorde aan
Jonge Dappere Kees (Cornelis
Drayer) en werd geëksploiteerd
door Arie Paap, beter bekend als
Arie de Gladzak. Het huis op de
andere hoek van de Gasthuisstraat
werd in die tijd bewoond door wét-
houder Frans Zwaan.

nieuws kort
en klein

Op uitnodiging van de 'Volkstuinders
Vereniging Zandvoort' zal rijkstuinbouw-
konsulent K. J. de Lange a.s. vrijdag 29
maart in het Gemeenschapshuis een inlei-
ding houden over de mogelijkheden in het
volkstuinkompleks groente te verbouwen.
De bijeenkomst is ook voor niet-leden
toegankelijk. Zij kunnen in de avonduren
gratis toegangsbewijzen afhalen bij het
sekretariaat van de vereniging, Keesom-
straat 243, of vanaf maandag 25 maart a.s.
bij het vvv-kantoor op het Raadhuisplein.
Zij, die belangstelling hebben voor een
perceeltje grond in het projekt, kunnen zich
op de vergadering als lid van de volkstuin-
ders opgeven. De bijeenkomst in het
Gemeenschapshuis begint om 20.00 uur.

Samen met de amateur-fotoklups
'Noorderlicht' uit Drachten en 'De Muggen'
uit Haarlem, neemt 'Fotokring Zandvoort'
deel aan een fotosalon die van 31 maart
t.e.m. 28 april a.s. in het wijkcentrum
't Schalkererf in Haarlem wordt gehouden.
Gedurende de werk- en zaterdagen zal de
tentoonstelling voor het publiek geopend
zijn van 9.00 uur tot 17.00 uur en van
19.00 uur tot 24.00 uur. Op de zondagen
is de ekspositie van 14.00—16.30 uur
toegankelijk, 't Schalkwijkererf is gelegen
aan de Bernadottelaan 201 in Haarlem-
Meerwijk.

Op het gemeentelijk bureau volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening — geves-
tigd in het raadhuis — en de leeszaal van
de openbare bibliotheek — gelegen aan
Schoolplein 1 — ligt het enige tijd geleden
verschenen Ie deel van de derde nota
over de ruimtelijke ordening voor het
publiek ter inzage.

De onlangs in Zandvoort gehouden
inzamelingsaktie ten bate van het Nationaal
Rheumafonds heeft een bedrag van
f 4522,75 opgeleverd. Het komité dankt
iedereen die aan het resultaat van de aktie
een bijdrage heeft geleverd.

Donderdag 28 maart belegt het 'Aktie-
komité tot behoud van de noordbuurt' een
openbare bijeenkomst in het Gemeenschaps-
huis voor de bewoners van deze wijk en
zij die geïnteresseerd zijn in de toekomst
van de buurt. De totnogtoe binnengekomen
reakties, schrijft het bestuur in een pers-
bulletin, hebben duidelijk aangetoond dat
de noordbuurt in zijn huidge vorm door de
bevolking als 'het hart' van Zandvoort
wordt beschouwd en gewaarderd. Hieruit
mag tevens worden afgeleid dat er mensen
zijn die het de moeite waard vinden hun

huisje op te knappen of een pandje te
kopen en te restaureren. Op de bijeenkomst
van donderdag wil het komité de buurt-
bewoners in de gelegenheid stellen hun
wensen en verlangens kenbaar te maken
t.a.v. het herstel van de door hen be-
woonde pandjes en samen met de archi-
tekt(en) van gedachten te wisselen het
karakter van de buurt te bewaren.

Het ligt, aldus het aktiekomtié, per se
niet in de bedoeling met een nieuw plan
te komen. Uitgangspunt van de diskussie
zal zijn de gedachten en ideeën die de
huidige bewoners van de noordbuurt heb-
ben over hun woon- en leefsituatie. Het
komité acht het tot stand brengen van een
wijkraad bijzonder geschikt om de ge-
dachten en suggesties verder uit te werken
en gestalte te geven.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Oe korpschef van de zandvoortse
gemeentepolitie deelt mee dat voor het
a.s. zomerseizoen de openingstijden van de
winkels — ingevolge de winkelsluitingswet
— als volgt zijn geregeld:

Op de zondag van 1 april tot 1 met
van 09.00—20.00 uur, van 1 mei tot 15
september van 09.00—22.00 uur en van
15 september tot 1 oktober van 09.00—
20.00 uur. Op de zaterdagen van 1 april
tot 15 september van 05.00—23.00 uur
en op de overige werkdagen van 1 april
tot 15 september van 05.00—22.00 uur.
De halvedagsluiting geldt niet van 1 april
tot 1 oktober.

In Nieuw Unicum aan de Zandvoortse-
laan geeft de Zandvoortse Reddingsbrigade
op woensdag 27 maart a.s. een filmavond.
Er zullen enige films worden vertoond
die betrekking hebben op de aktiviteiten
van de brigade. De bijeenkomst, waarop
ook niet-bewoners van Nieuw Unicum van
harte welkom zijn, begint om 20.00 uur.

De vurige propagandabiljetten van de
vvd op borden in tuinen van liberale inge-
zetenen schijnen nogal wat agressieve
reakties uit te lokken. Volgens een mede-
deling van het bestuur van de afd. Zand-
voort van deze partij zijn in de afgelopen
dagen en nachten verscheidene borden
vernield en werd er één in brand gestoken.
De vvd is — en terecht — bijzonder ver-
ontwaardigd over deze vernielingen en
verzoekt de borden nu verder met rust te
laten. Er zijn andere en betere manieren
om een politieke stellingname naar buiten
kenbaar te maken, aldus de vvd.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N 1 E
Halestraat 63 B - Telefoon 4417

15—21 maart 1974
Geboren: Hakan, z.v. E. N. Ceyran en

K. M. Aslan.
Overleden: Maria Cornelia Heijmans,

oud 82 jaar, gehuwd geweest met H. L.
van der Ploeg.

Ondertrouwd: Guido Balk en Theresia
Johanna Bastiaan.

Gehuwd: Dragan Ilija Petrovic en
Marijke Wilhelmina Jurriaans; Nicolaas
Hartog en Cornelia Trommel; Petrus Johan-
nes Maria Sluijter en Maria Geertruida
Dresme; Antonius Catrinus van Dijk en
Maria Johanna Helena Blokland; Cornelis
Molenaar en Anne Maria van den Berg;
Dick Willem Heijnen en Francisca Adriana
Johanna Wilhelmina Ewpldt; Robert Alonzo
Wempe en Yvonne Patricia Eldering.

Geboren buiten de gemeente: Willem,
z.v. W. Schutte en J. M. Bos; Karel
Nicolaas Bart Radboud, z.v. K. J. K,
Kramer en H. Burgers; Mascha Rita, d.v.
J. Klabou en C. M. A. B. Heesemans.

Overleden buiten de gemeente: Catha-
rina Hoevens, oud 73 jaar, gehuwd geweest
met W. Kraaijenoord.

Zoals reeds was aangekondigd heeft
het 'Aktiekomité tot behoud van de noord-
buurt' gistermorgen om half tien boven
op de trappen van het raadhuis het resul-
taat van haar twee handtekeningenakties
aan de wethouder van publieke werken,
de heer N. J. Janssens, aangeboden. Voor
deze gelegenheid, waar ook het vvd-raadslid
J. Attema bij aanwezig was, had het aktie-
komité een spandoek gemaakt met het
opschrift: 'Meer dan duizend, voor behoud
noordbuurt'.

In een begeleidend schrijven, welke
door aktieleider A. Citroen werd voor-
gelezen, werden de doelstellingen van het
komité, die door in totaal 1088 mensen
zijn onderschreven, nog eens duidelijk ge-
formuleerd: Niet verder slopen; het be-
staande stratenplan handhaven; het karakter
van de buurt benouden; tot woon- en
woningverbetering overgaan. Bovendien,
zo ging de brief verder, is gebleken, dat
het saneringsplan noordbuurt niet meer
als zodanig wordt uitgevoerd en dat daar-
om noch het aktiekomité, noch de bewoners
van de noordbuurt, noch de overige in-
woners van Zandvoort op dit moment weten
waar ze aan toe zijn. Het aktiekomité sprak
dan ook de wens uit om samen met de
buurtbewoners, het komité en/of de naar
alle waarschijnlijkheid op te richten wijk-
raad vast te stellen wat er met de noord-
buurt gaat gebeuren.

strand van scheveningen
verdwijnt in de golven

Zandvoort mag zich sinds mensen-
heugenis In een breed strand met een over-
vloedige hoeveelheid zand verheugen,
maar de zusterbadplaats Scheveningen is
in dit opzicht minder goed bedeeld. Veel
minder. Het strand van Scheveningen Is
smal en de voorraad zand neemt leder jaar
zienderogen af.

Vorige week besloot het Haagse ge-
meentebestuur dat de gemeente deze zomer
geen ekstra zand zal aanvoeren om de
geslonken voorraad aan te vullen. Er zullen
alleen noodvoorzieningen voor de eksploi-
tanten van strandbedrijven worden getroffen.

Een alarmerend bericht, dat de voor-
pagina's van vele landelijke en regionale
bladen haalde.

Wat is er aan de hand in deze
kustplaats?

Het strand, met name tegen,, de
boulevard, is verzakt. De schattingen
lopen uiteen van ruim een meter tot een
meter zeventig. Op sommige plaatsen-is de
onderliggende veenlaag blootgekomen.
Het afkalven is veroorzaakt door een on-
kend intensieve serie winterstormen, rui-
mend naar de fatale windrichting noordwest.
Vooral in november en december werden
langs de hele kustlijn miljoenen kubieke
meters zand door de golven meegesleurd.
Vrijwel nergens is de schade echter zo aan-
toonbaar groot als in Scheveningen. Na de
aprilstorm van vorig jaar zijn de strand-
eksploitanten hier opnieuw zwaar getroffen.

Voor het herstel van de stormschade
heeft de gemeente Den Haag een miljoen
gulden beschikbaar gesteld, maar dat
bedrag is niet bestemd noch toereikend
voor een aanpak van het strandprobleem
op langere termijn. En het wordt technies
onmogelijk geacht nog voor het a.s. zomer-
seizoen grote hoeveelheden ekstra zand
aan te voeren.

Inmiddels stelt het gemeentebestuur
van Den Haag alles in het werk een defini-
tieve oplossing te vinden en men pleegt
regelmatig overleg met Rijkswaterstaat, die
al ervaring heeft met de zandaanvoer bij
Hoek van Holland en de kop van Goeree.

Het werk op Goeree is verleden week
afgerond. Mede ter herstel van de storm-
schade is daar drieëneenhalf miljoen ku-
bieke meter zand neergelegd. Kosten drie
miljoen. Het zand werd uit het Grevelingen-
meer via een pijpleiding opgebracht. Bij
een dergelijk projekt is direkt sprake van
een verlies van rond twintig percent zand.
Vroegere, kleinere zandaanvullingen op
Goeree zijn in de loop der jaren weer in
zee verdwenen.

In Hoek van Holland is enkele jaren
geleden het strand een eindweegs de zee
'ingeschoven', waarop kunstmatig aksiden-
tatie (duinen) werd aangebracht. Het zand
kwam, vanwege de noodzakelijke korrel-
grootte, vanaf een bepaalde plaats in de
Noordzee. In Hoek van Holland hoopt men
een evenwichtslijn te hebben gevonden:

een uitbouw waarmee de zee genoegen
neemt.

De naar schatting zes zware noord-
westerstormen waren de grote boosdoe-
ners, omdat zij het water ekstreem hoog
opjoegen. De watersnoodramp van 1953
geschiedde eveneens bij een noordwesten-
wind. Bij stormen uit het zuidwesten ver-
hindert het Nauw van Calis de opstuwing
van de watermassa's. De verhoogde storm-
vloedstand slaat de duinvoet achteruit, het
profiel van het duin wordt minder steil.
De afgevoerde hoeveelheden zand komen
terecht op de vooroever, het 'stranddeel'
dat kontinu onder water staat. Een deel kan
worden teruggevoerd onder gunstige weers-
omstandigheden. Duin kan opnieuw aan-
stuiveji. Maar er blijven forse stukken waar
onafgebroken verlies wordt geleden.

Rijkswaterstaat is in zijn strijd aan
de kust konstant in het defensief. Een duin
als zeewering moet voldoen aan een aantal
richtlijnen van de Delta-kommissie. Het
kan worden verzwaard of via suppletie aan
de voorzijde versterkt. Met helm en stuif-
schermen moet gepoogd worden het zand
vast te houden. De duinvoet wordt be-
schermd door kunststofmatten.

Een andere mogelijkheid om te ver-
sterken is het aanbrengen van een 'verbor-
gen' kering midden in het duin meestal
bestaande uit een asfalttalud. Die oplossing
is minder fraai. Als het zand aan de voor-
zijde wordt weggeslagen, blijft een ont-
sierende dijk zichtbaar, terwijl op die
plaats ook het strand verdwijnt. Een bij-
komend hulpmiddel om althans de achter-
uitgang te vertragen zijn de strandhoofden,
tweehonderd meter lang en tweehonderd
meter onderling van elkaar.

Het specifieke probleem van Scheve-
ningen is de boulevard, een 'harde' zee-
wering die een golfaanval geen voeding
biedt. Het strand verzakt en verliest de
noodzakelijke helling, waardoor bij iedere
meter vloedhoogte direkt veel grotere delen
onder water komen te staan.

In het rapport dat het Hoogheem-
raadschap Delfland heeft opgesteld naar
aanleiding van de scheveningse situatie
staat, dat het weggevoerde zand de voor-
oever heeft verhoogd. Delfland verwacht
dat de komende tijd een deel ervan langs
natuurlijke weg terug zal komen.

De baggermaatschappij Bos en Kalis
heeft het plan geopperd om evenwijdig aan
de strandlijn in zee een beschermingsdam
neer te leggen en de ruimte tussen dam en
strand op te vullen met zand dat uit zee
wordt opgespoten.

Rijkswaterstaat vindt het plan de
moeite van het bestuderen zeker waard.
Maar het is wel een bijzonder kostbare
onderneming en de vraag is waar het geld
vandaan moet komen voor een dergelijke
operatie.

Voorlopig is Scheveningen wat het
strand betreft nog niet uit de zorgen. Maar
daar wil Scheveningen — dat men Zand-
voort een vreedzame strijd voert voor de
eerste plaats op de ranglijst van Noordzee-
badplaatsen — proberen uit te komen. Een
badplaats kan zich nu eenmaal niet per-
mitteren zonder strand te zitten.

Deze aanbieding was bedoeld om
bovengenoemde doelstellingen en wensen
van het aktiekomité onder de bijzondere
aandacht van het kollege en raadsleden te
brengen. Ook zal er een afschrift van de
voorgelezen brief naar de provinciale staten
van Noord-Holland gezonden worden.

Wethouder Janssens reageerde door
te stellen, dat het op dit moment niet
demokraties zou zijn in te gaan op de
wensen en doelstellingen, die het aktie-
komité zich stelt. Hij zegde wel toe, dat de
resultaten van de handtekeningenakties en
het begeleidend schrijven in het kollege
en de raad behandeld zou worden.

vqor
FIETSEN
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De officiële opening van het zwembad-
kompleks aan de Van Lennepweg — een
projekt van de sportfondsenbaden — is
vastgesteld op zaterdag 15 juni a.s.

waterstanden
H.W. L.W. H.W. L.W.

HHLTE5TR. IB • ZHNDVQORT

22 maart
23 maart
24 maart
25 maart
26 maart
27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

02.49
03.20
03.50
04.17
04.48
05.23
06.00
06.40
07.29
08.31

10.44
11.04
11.52
00.06
00.39
01.11
01.51
02.20
03.01
03.48

15.00
15.30
16.00
16.31
17.04
17.44
18.20
19.05
20.01
21.14

23.03
23.33

12.26
13.00
13.33
14.07
14.47
15.29
16.26

DE RUBRIEK GROETEN UIT ZANDVOORT..

van mevr. Kraan-Meeth, de reportages en recensies van Ron en Herman,

de foto's van Frans Groenheide, nieuws kort en klein en noem maar op.
In uw bus voor / 8,— per half jaar en f 15,— voor een heel jaar. Dat

is toch geen geld en het invullen en opsturen van nevenstaande bon naar

antwoordnummer 151 van de Zandvoortse Koerant een geringe moeite.

Een telefoontje voor het opgeven van een abonnement kan ook. Draaien
nummer 2135.

B
O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: :... -... -... -. ,

Straat: ... ... •

Plaats: ... -... y.. -... .... :. :...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar / 8,— / Jaar f 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



familieberichten familiebenchten

Na een moedig en langdurig gedragen lijden is heden van ons heengegaan,
mijn lieve man, onze lieve vader en schoonvader, onze beste broer, zwager
en oom

LEENDERT PAAP
op de leeftijd van 54 jaar.

Zandvoort, 19 maart 1974
A. J. van der Moolenstraat 9

C. PAAP-BOL
R. PAAP-VAN DER MIJE
R. PAAP

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van de parochiekerk van
,,St. Agatha", Grote Krocht te Zandvoort. Bezoek aldaar 's middags van
200—3.00 uur en 's avonds van 8.15—9.00 uur. ,

De teraardebestelling vindt plaats zaterdag 23 maart a.s. om 11.30 uur
op de algemene begraafplaats te Zandvoort. Vertrek vanaf A. J. van der
Moolenstraat 9 circa 11.15 uur.

Na de teraardebestelling is er gelegenheid tot condoleren in paviljoen ,,De
Vijverhut", Vondellaan te Zandvoort.

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 23 en zondag 24 maart:

Zr. A. M. Stiphout, Van Lennepweg 57,
telefoon 4294.

APOTHEEK:
Vrijdag 22 maart 17.30 uur tot en met
25 maart 8 uur Zeestraat apotheek,
J. F. Hoogstraten, Zeestr. 71, tel. 3073.

officiële berichten
Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat ingaande 25 maart 1974 ge-
durende een maand op de gemeentesecre-
tarie, afdeling algemene zaken (bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening)
voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp
van het bestemmingsplan „Paviljoen Zuid"
betreffende het paviljoen aan de Brederode-
straat 209.
Gedurerrde de termijn van de terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bij de ge-
meenteraad bezwaren tegen dit' ontwerp
indienen.
Zandvoort, 15 maart 1974

De Burgemeester voornoemd,
K. C. van der Mije Pzn. l.b.

(Ingezonden mededeling)

kerkdiensten

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 24 maart:
5e lijdensweg

10.30 uur: drs. J. W. Beks.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel. Dhr. C. Spaans.
Kollekte: Voorjaarszending.

GEREF. KERK
Zondag 24 maart:

10.00 uur: ds. J. de Waard.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 24 maart:

10.30 uur: ds. W. Chr. Smits, n.h. Edam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniêl. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

DS 70 LIJST II
A. HEERTJE

DOOR EEN BETER BESTUUR
NAAR EEN BETERE TOEKOMST

Wilt u meer weten van DS'70
dan kan dat

VRIJDAG 22 MAART a.s., 20.00 uur
spreekt:

Prof. A. Heertje
over:

FALEND KABINETSBELEID
EN STATENVERKIEZINGEN

grote zaal Hotel LION D'OR,
Kruisweg 36 - Haarlem

(t.o. N.S.-station)
Voor inlichtingen over DS'70:

R. E. F. M. NIJHOF, Jansweg 36,
Haarlem • Telefoon 023—326428.

schooljeugd
plant bomen

Leerlingen van de hoogste klassen van
de basisscholen in nieuw-noord, Beatrix-
school, Van Heuven Goedhartschool en
Nicolaasschool, hebben woensdagmorgen
in het kader van de 'Nationale Boomfeest-
dag', bomen en struiken geplant in de
gemeentelijke proeftuin aan de Keesom-
straat. Ongeveer tachtig jongens en meisjes
gingen onder toeziend oog van de mensen
van de gemeentelijke plantsoenendienst
aan de slag om het groenbezit van Zand-
voort te verrijken. Het waren in hoofdzaak
drie- tot vijfjarige iepen, populieren en
esdoorns die door de kinderen werden
geplant. Bij dit gebeuren was o.m. wethou-
der Aukama van onderwijs aanwezig. Hij
sprak de wens uit dat de jeugd zuinig op
de jonge aanplant zou zijn. Ook de nieuwe
generatie moet er voor zorgen dat het
groen in Zandvoort behouden blijft en een
kans krijgt zich uit te breiden.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

eerste openbare bijeenkomsten
van raadskommissies

De raadskommissies van financiën en
algemene zaken vergaderden afgelopen
maandag- en dinsdagavond voor het eerst
In het openbaar. Dit verging de kommissie-
leden, met name die van financiën, niet
al te gemakkelijk. Vandaar dat in belde
adviesorganen enkele agendapunten in
besloten zitting werden behandeld.

Hieronder een kort verslag van de
punten waar wél in alle openheid over werd
gesproken.

De kommissie van financiën bestaat
uit wethouder Aukema als voorzitter en de
raadsleden mevr. Hugenholtz (vvd),
Keur (arp/chu), Ter Veer (kvp), Van der
Moolen (pvda) en Couvreur. De kom-
missie van algemene zaken bestaat uit
burgemeester Nawijn als voorzitter en de
raadsleden Weber (pvda), Keur (arp/chu),
Flieringa (inspr.-nu), Pas (btv), Van As
(kvp) en Attema (vvd). De burgemeester
was afgelopen dinsdag afwezig en werd
vervangen door wethouder Aukema.

Beide vergaderingen spraken zich uit
voor het verlenen van krediet voor de ver-
nieuwing van douches en toiletten bij het
kampeerterrein 'De Zeereep'. De kosten
hiervoor worden geraamd op ongeveer
ƒ 60.000,—. Overigens was men het er in
beide kommissies over eens dat de ligging
van de camping nogal ongelukkig is.
Vandaar dat men in de toekomst mogelijk-
heden wil openhouden om het caravankamp
te verplaatsen. Ook vond men het nood-
zakelijk om regelmatig verbeteringen aan
te brengen in deze akkommodatie. De heer
Flieringa stelde voor hierover meerjaren-
plannen op te stellen. Hier zal men zich
later over buigen.

In de kommissie van financiën had
men nogal wat moeite met punt 7 van de
agenda: 'aanleg parkeervakken Nic. Beets-
laan'. Middenin een betoog van de heer
Couvreur, waarin deze verklaarde niet zo
gelukkig te zijn met dit plan, kwamen de
kommissieleden tot de konklusie dat dit
onderwerp besloten doorgesproken moest
worden, want men wilde niet dat de
begrotingsposten in het openbaar zouden
worden gebracht. 'Dat komt nu van die
openheid', riep mevr. Hugenholtz onmid-
delijk uit, Nadat de betreffende papieren
en tekeningen van de vergadertafel waren
verdwenen, bedacht de heer Van der
Moolen dat het niet noodzakelijk was dit
punt besloten af te werken. Het advies van
de kommissie zou immers toch in de —
open — raadsstukken terecht komen.
Hierop kwamen de paperassen weer ter
tafel en ging de heer Couvreur verder met
zijn betoog. Hij vond het gevaarlijk voor de
kinderen die via het parkeerterrein over
zullen moeten steken naar de geplande
speelstraat, de huidige asfaltbaan. De voor-
zitter herinnerde hem er echter aan dat
de aanleg van parkeervakken de laatste
fase was van een plan dat in samenspraak
met de bewoners tot stand is gekomen.
Hiervoor zwichtte de eks-azb-er en dus
stemde iedereen' voor het plan. •

In de kommissie van algemene zaken
was het de heer Van As die oppositie
leverde. Hij was fel tegen de aanleg van
parkeervakken. 'Achter de flat aan de
Van Lennepweg is mijns inziens voldoende
parkeergelegenheid. Bovendien vind ik het
jammer dat voor deze parkeerplaatsen een
groenstrook moet worden opgeofferd'. Zijn
stem werd echter niet gehoord, de meer-
derheid ging akkoord met het plan. De heer
Attema onthield zich van stemming.

De mensen van financiën waren het
allemaal eens met het voorstel om een stuk
grond bij de remise in te richten als
stortplaats voor grofvuil en puin. Men
voegde er aan toe, dat de pw-dienst
voortaan vaker grofvuil op zal moeten
halen, teneinde moeilijkheden te voorkomen.
Bij algemene zaken werd dit punt niet aan
de orde gesteld.

De afdeling financiën stond zeer posi-
tief tegenover het verzoek van de werk-
liedenvereniging 'Onderling Hulpbetoon
Zandvoort', het voormalig konsultatiebureau
aan de Poststraat te mogen eksploiteren
als rouwkamer. Het gebouw zal voor een

s t e n c i l w e r k

j. S U T S M A

van Lennepweg 75

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.cL Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd 1379 - Glasverzekeringen

EENMALIGE AANBIEDING VAN DEZE WEEK

Vaatwasmachine van ƒ 2095,— voor ƒ 1395,—

Single of LP nog steeds vanaf l gulden.

Eigen technische dienst aan huis.

24 uur per dag, ook zondag, is de monteur

te bereiken over mobilofoon 005,

Telefoniste vragen C 2706.

Overdag 3618.

PEETERS, Haltestraat 56,
60 jaar ervaring dus u mag er gewoon
M E E R van verwachten.

symbolies bedrag worden overgedragen
aan de vereniging. Wanneer het gebouw
weer vrijkomt, zal automaties terugvallen
aan de gemeente.

De kommissie van financiën was in
principe voor een gedeeltelijke uitvoering
van het plan duinbeplanting Oranjewoud.
Het betreft hier een stuk grond van 33 ha,
ten oosten van het zwembad. De beplanting
van dit gebied zal 1,1 miljoen gulden
gaan kosten, waarvan maksimaal 80% door
het rijk wordt vergoed. Alleen wethouder
Aukema stemde tegen. Hij achtte beplan-
ting in de dorpskern belangrijker. Men
heeft over dit punt overigens nog geen
definitieve beslissing genomen. Op voorstel
van de socialist Van der Moolen wil men
het al of niet uitvoeren van dit plan na-
melijk af laten hangen van de resultaten
van de proefbeplanting in de Keesomstraat.
In de kommissie van algemene zaken wilde
men de zaak nog even aanhouden, omdat
men de benodigde stukken niet tijdig had
ontvangen.

In de kommissie van publieke werken
en die van de bedrijven sociale en kulturele
zaken, welke resp. op maandag- en woens-
dagavond bijeen kwamen, werd eveneens
het plan 'Oranjewoud' en de daarbij
behorende nota van pw aan de orde ge-
steld. De kommissie van publieke werken

—voorzitter wethouder -Janssens (inspr.
nu) en leden Van As, Wijnbeek, Attema,
v. d. Heijde (pvda) en Pas — had de
nota over het groenplan 'Oranjewoud' nog
maar kort in bezit en had daardoor onvol-
doende tijd kunnen vinden het stuk te
bestuderen. 'Ik kan er op dit moment
geen zinnig ding over zeggen', aldus de
heer Wijnbeek, 'en ik vind het onderwerp
te belangrijk om er oppervlakkig op te «
reageren'. Hij verzocht voorzitter Janssens
de bespreking van het plan te verdagen
naar een volgende bijeenkomst. De andere
kommissieleden waren het hiermee eens,
waarna wethouder Janssens het stuk van de
agenda afvoerde. Merkwaardig was, dat
de kommissie van financiën op hetzelfde
moment in een andere kamer van het
raadhuis wel uitvoerig over het plan en de
nota van pw diskussieerde. De pw-kommis-
sieleden lieten zich verder in vrijwel gelijk-
soortige bewoordingen uit over de outillage
van het kampeerterrein 'De Zeereep', de
stortplaats voor grofvuil aan de Vondellaan
en de aanleg van parkeervakken aan de
Nic. Beetslaan.

De op woensdagavond vergaderende
kommissie van de bedrijven, sociale en
kulturele zaken — voorzitter wethouder
K. C. v. d. Mije Pzn. (chu) en leden
Flieringa, Wijnbeek, Joustra (vvd), v. d.
Moolen en Ter Veer — reageerden even-
eens positief op het verzoek van 'Onderling
Hulpbetoon' het gebouw aan de Poststraat
te mogen inrichten en eksploiteren als
mortuarium. Deze kommissie ging evenals
die van financiën uitvoerig in op 'Oranje-
woud'. De mening over de uitvoering van
het groenprojekt liep vrijwel parallel met
die van de kommissie van financiën.

piet d'hont 40 jaar koster
Veertig jaar koster en nog lang niet aan,

AOW toe betekent dat men wel heel jong
dit beroep is gaan uitoefenen. En dat klopt
want Piet d'Hont was veertien jaar toen
hij zijn vader, die in 1927 met zijn gezin
Rotterdam ruilde voor Zandvoort en daar
tot 1934 koster was van de rk St. Agatha
kerk, opvolgde.

Wanneer we ooit gedacht hadden dat
koster zijn betekent de kerk schoon hou-
den en niet meer, dan weten we na ons
gesprek met de heer d'Hont wel beter.
Er komt veel meer voor kijken, want behalve
de kerk moeten ook de kerktuin en de
graven onderhouden worden. Bovendien
verzorgt de heer d'Hont begrafenissen en
ontving hij in het parochiehuis van 1938
tot aan de verbouwing in 1964 tal van
verenigingen die daar hun aktiviteiten
hielden.

Toch zijn de werkzaamheden vereen-
voudigd nu er 's zondagsochtends alleen om
11 uur een dienst is. Het is nog niet zo
lang geleden dat er missen waren om
half 7, half 8, half 9, half 10 en dan nog
eens om 11 en om 12 uur. Dat betekende
dat de koster al die tijd onafgebroken in
touw was, ook met het ophalen van het
plaatsengeld. Bovendien was er in die tijd
iedere avond een Maria Congregatie, was
het niet voor jongens of voor meisjes dan
wel voor heren of voor dames. Onvoorstel-
baar hard werken, maar toch een tijd waar-
over de heer en mevrouw d'Hont enthou-

siast praten. Want mevr. d'Hont heeft, dat
blijkt duidelijk, intens met het werk van
haar man meegeleefd, waarbij ze enpassant
nog zes kinderen groot bracht. De jongste
is nu 18, de oudste 25 en drie zijn er
nog thuis. Hoewel Rotterdammer van ge-
boorte heeft de heer d'Hont fijne herinne-
ringen aan het Zandvoort van vroeger, dat
hij uit hoofde van zijn werk ook tijdens de
oorlogsjaren niet hoefde te verlaten. Alleen
waren de herinneringen uit die tijd nu
niet zo erg best: de kabelwacht en de
vlucht van zijn buurman op de Haarlem-
merstraat, kleermaker Van den Berg, die,
toen de Duitsers hem haalden, verzocht
wat garen en ander naaigerei mee te mogen
nemen, een verzoek dat wonder boven
wonder werd ingewilligd, waardoor hij kans
zag via de achtertuin te ontsnappen. Het
voorgevoel dat de Duitsers uit wraak wel
eens andere jongemannen uit de buurt
zouden kunnen pikken deed Piet d'Hont en
Ton Slegers onderduiken op de zolder van
de Mariaschool, waar ook kleermaker Van
den Berg zich had verstopt.

Veertig jaar koster in dienst van de
St. Agatha kerk! Zondag 24 maart zal er
te zijner intentie in deze kerk een dienst
gehouden worden waarin pastoor Kaandorp
zal voorgaan. Daarna biedt het kerkbestuur
in gebouw 'De Krocht' een receptie aan
die, dat weten we wel zeker, druk bezocht
zal worden. Want iedereen, en daar hoeft
men echt niet katholiek voor te zijn, wil
graag van de gelegenheid gebruik maken
om de sympathieke koster en zijn gezin de
hand te drukken op deze voor hen zo
bijzondere dag. Kr. M.

WONINGBOUWVERENIGING
EENDRACHT MAAKT MACHT

Zandvoort

Wij willen een ervaren

onderhoudstimmerman
aantrekken in vaste dienst.
Indien u tevens machinaal kunt werken graag.

Aanstelling op arbeidsvoorwaarden C.A.O. per-
soneel woningbouwcorporaties met een goede
pensioenregeling.

Informaties tussen 2 en 5.30 uur en dinsdags-
avonds tussen 7 en 8 uur aan kantoor, Noorder-
straat 1, Zandvoort.

omroepers

BEL 5214
voor vernieuwingen en veranderingen
voor binnen en buiten.
Alle reparaties.
Zéér veelzijdig vakman.
Blijvende service, zeer billijk.

A. J. LAMMERS, Pakveldstraat 32

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Lastig haaruitval bij hond
en kat? Geef LAVITA. Ze
zullen u dankbaar zijn. Ver-
krijgbaar bij uw dierenzaak.
Gratis dokumentatie op aan-
vr:. Geco, postbus 7 Raalte.

T. k. gevr. huis of 4-kam.flat
niet in noord, vrij te aan-
vaarden ca. aug. 1974.
Br. met informatie en prijs-
ogaven onder no. 2301,
Zandv. Krt. of telef. 020-
36 68 56 zat. 23 maart tus-
sen 10—11 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Te koop aangeb. eiken sl.p.-
kam. ameubl. best. uit ledi-
kant, 2 nachtkastjes, 3-d.
legkast en 2 stoelen. Prijs
nader overeen te komen.
Tel. 6578 tussen 14—16 u.

Te koop jongensfietsje, 5 tot
8 jr., tevens garnalennet-
Kroo. Tel. 3740.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessals
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

Flinke hulsh. hulp gevr., 1
ochtend p.w. Sal. nader
overeen te komen. Tel. 3429.

Extra weerstand tegen infek-
tieziekten voor alle dieren
met BEATRAN vitamine A,
D en E. Verkrijgbaar bij uw

dierenzaak.
Beaphar, Raalte.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v..
telefoon 023-377767.

D. -W. DE BIJLL-
NACHENIUS

oogarts
AFWEZIG

van 25 t.e.m. 30 maart

Jonqe dame zoekt kamer of
zolder voor perm. Tel. 5041.
Vragen naar mej. M. Prins.

Gevr. aardige hulp om 1
ochtend in de week klein
huisje schoon te houden.
Bel tussen 12 en 4 uur tel.
6806.

Dames, er zijn weer nieuwe
stoffen binnen: acryl, jersey
in alle voorjaarstinten, zui-
ver wollen flanel en crepe.
Komt u gerust eens kijken!

Mevr. BROMET
Vinkenstraat 30, tel.'6003.

EFFA - IMPORT - Zandvoort
vraagt een

VROUWELIJKE
KRACHT

met middelbare schooloplei-
ding, vlot kunnende typen,
goede kennis van Engels en

Duits vereist.
Lorentzstraat 152
tel. 02507—2798.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaar.
Buureweg 1—3. Tel. 6580.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

KOK biedt zich aan
voor de weekeinds.

Telefoon 023—25 29 87.

Gasfornuis te koop gevr.
i.g.st. Tevens vrij huis te
huur voor de mnd. mei en
juni. Tel. 2086.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

]/7VERSTEEGE
*fjfmm* ô ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Al bent U
geen lid
van de PARTIJ VAN DE ARBEID, wij willen uw

vervoer verzorgen
NAAR HET STEMBUREAU

MEVR. V. D. MOOLEN - TEL. 5462

HAN DE JONG - TEL. 2249

Gemeente Zandvoort
Bij de dienst van publieke werken te Zandvoort
bestaat gelegenheid tot plaatsing van een

medewerk (st) ei*
voor het bedienen van de boekhoudmachine en
het verrichten van overige boekhoudkundige werk-
zaamheden en typewerk.

Salaris van ƒ925,— tot f 1.231,— (schaal II).
Voor jongeren t/m 20 jaar gelden leeftijdsionen
van ƒ419,60 tot ƒ838,—. Deze bedragen zijn
exclusief toeslag machtigingswet, die maximaal
ƒ 30,— bedraagt.

Premie AOW/AWW komt voor rekening van de
gemeente. Kindertoelage volgens gemeentelijke
regeling, vakantietoelage 7'/2%.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties
en verrichte werkzaamheden binnen 10 dagen te
richten aan de directeur van bovengenoemde
dienst, Raadhuisplein 4, te Zandvoort.

Te koop Wilhelminaweg
half vrijstaand woonhuis

met gas c.v., garage en tuin.

Ind. beg. gr.: ruime hal, toilet, moderne keuken,
kamer, grote woonkamer; Ie verd.: 3 kamers,
douchekamer, toilet; 2e verd. 2 kamers. Vraagprijs
inklusief stoffering ƒ 175.000, — .

Inlichtingen:

Makelaarskantoor G. A. CENSE
Telefoon 02507—26 14

NIEUWE SEXFILMS
te huur

60 en 120 meter

OOK PROJECTOR - Telefoon 4909

Voor Omroepers bellen 2135

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ81.300,— tot / 140.500.— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat II • Telefoon 5531

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16,00
uur. Telefoon 6676.

r

Gemeente Zandvoort

Bij de buitendienst van de dienst van publieke
werken te Zandvoort bestaat gelegenheid tot
plaatsing van enkele

medewerkers
voor het verrichten van alle voorkomende werk-
zaamheden.
Het bezit van een der rijbewijzen BE of C strekt
tot aanbeveling.
Aanstelling zal voorlopig in tijdelijke dienst plaats-
vinden, waarna bij gebleken geschiktheid aanstel-
ling in vaste dienst volgt.

Salaris van f 1.012,— tot ƒ 1.366,—. Voor jonge-
ren t/m 20 jaar gelden leeftijdsionen van / 490,—
tot ƒ 925,—. Deze bedragen zijn exclusief toeslag
machtigingswet.

Premie AOW/AWW komt voor rekening van de
gemeente. Kindertoelage volgens gemeentelijke re-
geling, vakantietoelage 7Va%. Vergoeding dienst-
gebruik eigen rijwiel ƒ 96,—; voor werkkleding
ƒ 144,— per jaar.

Sollicitaties met opgave van leeftijd, referenties
en verrichte werkzaamheden binnen 10 dagen te
richten aan de directeur van bovengenoemde
dienst, Raadhuisplein 4, te Zandvoort.

Sportshop

LEO STEEGMAN
Bij aankoop van een tennlsracket

een hoes KADO

Tennisrackets junior ƒ22,50

Grote kollektie rokjes en jurkjes v.a. ƒ 15,50

Tennisshirts, T-shirts en singlets v.a. ƒ 9,95

Tennisschoenen linnen en leren mt. 31
ƒ 9,95

VRIJETUDSKLEDING VAN LEVI'S,
MISS LEVI'S, LOIS EN ROK

Lois gebleekte denim pant. en jasje ƒ 85,25

Rok w.denim pant., jasje en vestje

Kinderpant. gebleekte denim
mt. 104—176 ƒ25,50

Kinderjacks, div. kleuren v.a. ƒ29,95

Kaltestraat 35 Tel. 5986

Radiaalbanden van een topmerk!
4 Stuks tegelijk voor een uniek lage
prijs. Inclusief montage en BTW.

En mocht u nog niet direkt aan
nieuwe banden toe zijn, dan kunt u
ze gerust toch nu al kopen.
Want wij monteren ze ook
latervoor u.Eveneens
gratis!

Voorbeeld: Bandmaat 165SR13
4 stuks van f 482,56*voorf 289,-

uw voordeel:

* gemiddelde fafarieksadviesprijs

SHELL QUICK SERVICE Bedrijf „Duinzicht", Expl. B. M. Bakker
Dr. G. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507—3287

SHELL STATION GEERLING - Boulevard Barnaart - Zandvoort - 02507—5098

Wij vieren na enorm sukses
ons eenjarig bestaan

Jubileumaanbieding
een pracht azalea 1.75

een bos narcissen 0.75

diverse soorten tulpen v.a. 2.25

Diverse soorten snijbloemen
en potplanten

standplaats:
hogeweg/hoek westerparkstraat / zandvoort

bob schoor! bloemenservice

voor een
werkelijk

progressief
beleid
is de
stem van
d'GG

onmisbaar

stem
daarom
woensdag

lijst 5
Redeker

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERF F

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 - • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

J

Kiezers van Zandvoort!
De plaatselijke besturen van A.R.P., C.H.U. en
K.V.P. richten zich tot u met het volgende:
Op woensdag 27 maart worden de verkiezingen
voor de Provinciale Staten gehouden. Op die dag
zult u de gelegenheid hebben uw stem uit te bren-
gen op de politieke partij van uw keuze.
Genoemde besturen vragen uw speciale aandacht
voor LIJST 2 van het het C.D.A., het Christen
Democratisch Appèl, het samenwerkingsverband
van A.R.P., C.H.U. en K.V.P.
Het C.D.A. aanvaardt het Evangelie als richtsnoer
voor het politieke handelen.
Op ieder, zonder onderscheid naar geloofsovertui-
ging of maatschappelijke groepering, die wenst
dat ook in de nieuwe Provinciale Staten aan een
dergelijke politiek gestalte wordt gegeven, wordt
een beroep gedaan zijn vertrouwen en steun te
geven aan LIJST 2.

Maak van uw stemrecht een juist gebruik en geef
op woensdag, 27 maart het C.D.A. een eerlijke
kansl

Kanfoor fe Bentveld
zoekt

full-time
commerciële

medewerker(ster)
met goede kennis van Engels en Duits.

Br. met verlangd sal. en enige informatie omtrent
ervaring en opleiding onder no. 2300, Zandv. Krt.

U weet dat u bij ons uw vakantie kan boeken voor
alle bestemmingen en nu denken we aan Spanje/
Majorca/Rhodos/Menorca/Noorwegen/Oostenrijk
enz. enz. enz.

Maar wist U dat
wij b.v. ook een fantastisch arrangement voor

LONDEN
hebben, b.v. 2 dagen Londen incl. vliegreis en
hotel met ontbijt.

b.v. Hotel Majestic ƒ 173,00
b.v. Hotel Cumberland ƒ201,00
b.v. Hotel Garden House f 166,00
b.v. Hotel Regent Palace f 176,00

Dit arrangement kan met zoveel dagen worden
verlengd als u zelf wenst, voor ong. ƒ 35,00 p. d.

Voordeliger kan het toch niet menen wij.

Informeert u eens bij

Reisbureau

K E R K M A N
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

Wat hangt er aan de wand ?

TRUIEN KORTE MOUWEN maten 116 t/m 152

VOOR / .OU

NOTTEN - HALTESTRAAT 59

Zojuist ontvangen:

BABY KLEERTJES

Pinottio



T D Z A N D V O O R T
TELEFUNKEN zwart/wit
61 cm

BLAUPUNKT K.T.V.
66 cm 110° Mantana

ZWART/WIT
61 cm 110°

FERGUSON K.T.V.
51 cm

MIRAGE zwart/wit

IMPERIAL K.T.V.
66 cm, 110' van ƒ3050,- VOOR ƒ2100.-

TOSHIBA STEREO SET TYPE SM 130
van ƒ 798,— VOOR ƒ 499,-

ITT STEREO SET RADIO CASETTE RECORDER
2 boxen f 999,—

van ƒ2150,- VOOR ƒ1598,-

van ƒ 678,- VOOR ƒ 49B.—

Type SM 390 van ƒ 1598,— VOOR ƒ 1099.—

SCHAUB LORENTZ type 1341 NN K.T.V.
van ƒ 2368,- VOOR ƒ f528,-

Alles wordt GRATIS aan huls afgeleverd en vakkundig
geïnstalleerd en daarbij wordt uw antenne kosteloos nagezien.

RADIO CASETTE RECORDERS o.a. type RT 299 F
van ƒ 430,— VOOR ƒ 298,-

DUAL PICK UPS TYPE 1214/650
van ƒ 376,— VOOR ƒ 290,-

KOELKASTEN 1401
van ƒ 415.— VOOR ƒ 300.—

Boulevard Baritaart 14, hoek Trompstraat

ZANUSSI K.T.V.
66 cm, 110°

KLEIN GEDEELTE UIT ONZE GROTE SORTERING - EN ONDANKS LAGE PRIJZEN 100% SNELLE 24 UUR SERVICE

van ƒ 819,- VOOR ƒ 598,—

van ƒ2695,- VOOR ƒ1898,-

van ƒ 930.— VOOR ƒ 59B.—

van ƒ 2565,- VOOR ƒ 1599,-

KOELKAST met 3 sterren garantie
vriesvak 2251 van ƒ 890,- VOOR ƒ 598.-

BRAUN SCHEERAPPARATEN, synchroon
van ƒ 130.— VOOR ƒ 85,-

CARMEN HAARKRULSET, 17 krullers en 22 krullers
vanaf ƒ 75,-

STOFZUIGERS
van ƒ 290.— VOOR ƒ 175,—

STEREO RADIO'S TELEFUNKEN
incl. boxen Allegretto van ƒ 790,— VOOR ƒ 598,-

MONO RADIO'S van ƒ 270.— VOOR ƒ 199.—

LEVERING van alle HUISHOUDELIJKE APPARATEN
tegen de MEEST GOEDKOPE PRIJZEN!

Telefoon 02507 - 3757

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

SAUNATIJDEN PER 1 APRIL A.S.

Sauna WIM BUCHEL
A. J. v. d. MOOLENSTRAAT 47, TEL. 5829

Zondag v.a.

Maandag v.a.

Maandag v.a.

Dinsdag v.a.

Dinsdag v.a.

Woensdag v.a.

Donderdag v.a.

Vrijdag v.a.

Vrijdag v.a.

8.00 uur

12.00 uur

19.00 uur

9.00 uur

18.30 uur

18.30 uur

19.00 uur

13.30 uur

19.00 uur

heren

heren

echtparen

dames

heren

dames

heren

dames

heren

Bezoekt de

openbare vergadering
van de CPN

op MAANDAG 25 MAART in Hotel VAN AKEN
Houtplen 1, Haarlem — Toegang vrij

STEMT OP WOENSDAG 27 MAART

CPN - Lijst 4

CORODEX B.V.
vraagt

a. BANKWERKER-MONTEUR

b. GEREEDSCHAPMAKER
liefst bekend met het vervaardigen
van matrijzen voor de kunststoffen-
industrie.

Aanmelden:
Noorderduinweg 48, tel. 2541.

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 • TEL. 4161

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 - Zanüvoort • Telefoon 4973

HOLLAND

HANDICRAFT
Frederikslaan 10

MARKET1974 HUEGOM

S H O W T U I N
VAN 2000 BLOEMBOLLENSOORTEN

Demonstraties van oudhollandse AMBACHTEN:
klompenmaker, delfts blauw schilder etc.
Interessant om te bezoeken voor iedereen.
GRATIS ENTREE, dus geen hoge entreeprijs.

Ons verkoop-provisie programma wordt toe-
gezonden aan: Hotels en Pensions e.a., die
toeristen gastvrijheid verlenen.

Even bellen naar (02520) 15436
de heer W. J. Kempkes, dir.

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Voor uw interieur:
Mooi BEHANG van R & D

ZO - PAS
Kamer-pastapijt van R & D

DEGALUX jalouzieén voor winter en
zomer

PVC-vouwdeuren

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Voor
ABONNEMENT

2135

BELLEN

CENTRALE VERWARMING
S, TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

[ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. instali. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
zwart/wit-televlsies
radio's

bandrecorders
wasmachines
centrifuges

•£ Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

DONKERE DA6EN ? DONKERE ETALAGES ?
N A C H T C O N T R O L E Z A N D V O O R T

Brengt licht in de duisternis
Ook voor elektronische inbraakbeveiliging van ramen, deuren, garages of andere ruimtes.

Inlichtingen: telefoon 6472

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 - Telefoon 6351

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 • Telefoon 4161

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

L
Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk

naar landelijk installateur

Fa. B.A. M U se hier
WIJ HELPEN SPOEDIG! Tel. 023—2434 18
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zvm boekte
forse zege
op beverwijk

Zandvoortmeeuwen Is de laatste weken
bezig zich te ontworstelen aan het Imago
van de klup die niet meer mee kan en in
iedere wedstrijd het loodje legt. Afgelopen
zondag verslag het elftal Beverwijk In
eigen huis met 5—1. De basis voor deze
zege werd gelegd In de eerste helft waarin
twee doelpunten werden gesoord. In de
laatste drie kwartier bouwden de kust-
bewoners de voorsprong uit tot een impo-
nerende zege.

Trainer en elftalkommissie hadden
diverse wijzigingen in het team, dat eer-
gisteren het veld van Beverwijk betrad,
aangebracht. Zo waren Engel Koper, Kinne-
ging en Poerwo vervangen door Lock,
Maarten Koper en Frans de Vlieger. Drie
minuten na de aftrap op het middenveld
opende Zandvoortmeeuwen de score. Een
aan het elftal toegewezen hoekschop werd
door Aaldert Stobbelaar keurig ingekopt,
O—1. Dit kort na het begin van de ont-
moeting behaalde resultaat stimuleerde de
aanvalslinie om door te zetten. De druk die
de voorhoede van Zandvoormeeuwen op de
defensie van Beverwijk uitoefende werd
steeds sterker en de aanvallen van de
spitsen steeds gevaarlijker. Zandvoort-
meeuwen had echter weinig geluk met
schieten. Kees Bruin knalde het leer op
enkele meters afstand van het doel van de
gastheren tegen de lat en Maarten Koper
liet een unieke gelegenheid om te scoren
voorbij gaan door een te tam schot.

De door Beverwijk gelanceerde tegen-
aanvallen, die door keeper Pellerin uit-
stekend werden gepareerd, stelden de ver-
dediging nauwelijks in staat om op adem
te komen. Zandvoortmeeuwen bleef aan-
houden en een minuut voor het ingaan van
de rust slaagde Bruin er in het tweede
doelpunt te noteren. Kort tevoren had de
arbiter een goal van Kees Bruin geannu-
leerd.

Direk na rusttijd ontketende Beverwijk
een offensief waarvan de achterhoede bijna
het slachtoffer was geworden. De defensie
raakte in paniek en het was voornamelijk
aan het bekwame spel van keeper Pellerin
te danken dat de aanvallers voor het doel
tot staan werden gebracht. Een verrassende
uitval van de gasten maakte aan de illusie
van Beverwijk om Zandvoortmeeuwen opzij
te kunnen dringen een eind. Frans de Vlie-
ger brak volkomen onverwacht door de
stellingen van de gastheren heen en bracht
de stand met een loeihard schot op O—3.
Dat gebeurde in de 16e minuut.

Zes minuten later verhoogde Aaldert
Stobbelaar — die de bal op het juiste
moment kreeg toegespeeld door Maarten
Koper — de stand tot O—4. Twee minuten
voor het einde was het opnieuw Stobbelaar

die het leer achter de doelman van Bever-
wijk deponeerde. Kort voor het totstand-
komen van dit vijfde en laatste doelpunt
had Beverwijk kans gezien een tegenpuntje
in de wacht te slepen. Pronk bracht het
op zijn naam. De eindstand werd tenslotte
1—5, een voor Zandvoortmeewen totnogtoe
ongekend resultaat. Een resultaat ook,
waardoor men uit de rode cijfers kwam.

Zo ziet de ranglijst van de kompetitie
er uit, na de eergisteren gespeelde wed-
strijden:
RCH
VIOS (W) .
HRC
DWV
Vitese'22 19
Kennemers
DEM
ZVV
Stormvogels
Alkm. Boys
Velsen 20
Zandvoprtm.
Beverwijk ....... 20
Schagen 20

tekst verdrong dia's oud-zandvoort
naar het tweede plan

20
20
19
20
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20

11
12
10
10
9
7
7
8
5
5
3
3
5
2

6
3
6
6
5
9
9
6
9
6
9
5
1
4

3
5
3
4
5
4
4
6
6
9
8
12
14
14

28
27
26
26
23
23
23
22
19
16
15
11
11
8

31 — 15
36 — 17
30—17
26—14
30—18
20—14
22 — 18
17 — 16
16 — 21
17—22
14—20
22 — 35
11 — 34
5—36

Met alle respekt voor het vele voor-
bereidende werk dat de heer G. N. de Heer
zich getroost heeft In verband met een
door hem verzorgde dia-avond over oud-
Zandvoort op 23 maart j.l. moet ons van
het hart, dat deze avond beslist niet heeft
gebracht wat de bezoekers zich er van
hadden voorgesteld.

Natuurlijk ontkennen we niet dat bom-
schuiten, visafslag, de babbelwagen en
badinrichtingen te maken hebben met het
Zandvoort van vroeger, maar er waren te
veel dingen die, naar het ons voorkwam, de
aanwezigen niet konden boeien. De tal-
loze gedichtjes en de te uitgebreide ver-

crypto moet van focusimago
af zien te komen

Mijn verwachtingen waren vrijdagavond
hoog, want Crypto zou zich meer op
rock-jazz toeleggen. Ik zal maar meteen met
de deur In huls vallen; nogal teleurgesteld
heb Ik de matig gevulde zaal van gebouw
De Krocht na afloop van het konsert
verlaten.

Alle hoopgevende berichten ten spijt,
ik heb afgelopen vrijdag zeer weinig jazz-
rock gehoord/ De muziek die Crypto tijdens
dit konsert maakte leek in het geheel niet
op jazzTock, muziek zoals die door
groepen als Soft Machine, Miles Davis, en
van eigen bodem Chris Hinze, wordt ge-
maakt. Op het toevoegen van enkele nieuwe
nummers na, is het repertoire van Crypto
nauwelijks veranderd. Crypto brengt nog
altijd goed in het gehoorliggende muziek.
De door drummer John Hope aangekon-
digde nummers zijn veelal opgebouwd uit
melodieuze, nogal zoetige thema's, gevolgd
door lange improvisaties van organist
Peter Schôn en gitarist Bert Devies. Vooral
in deze solo's geeft men blijk van een goede
techniek, die ook bij bassist Wim Dijkgraaf
en vooral bij drummer John Hope onmis-
kenbaar aanwezig was. Aan de zang
wordt weinig aandacht besteed, wat voor
deze bijna geheel instrumentale muziek
nauwelijks een bezwaar is.

Toch is het Crypto met de elektriese
piano en met de uitstekende techniek niet
gelukt om de juiste formule voor een eigen
geluid te vinden. De thema's en de opbouw
van de soms wat saaie nummers doen mij
helaas nog steeds aan Focus denken. Wel
maakt men meer gebruik van ritmeverande-

ringen, het is ook zeker goed luisteren naar
deze muziek. Dit vond het uit luisteraars
bestaande publiek ook. Slechts een enkele
fenaat voelde zich vrijdagavond geroepen
om te dansen.

Als laatste nummer brengen de
jongens tegenwoordig een medley, waarin
allerlei grappen en grollen worden gebracht.
Met feestneuzen en vreemdsoortige in-
strumenten, liet Crypto het karnaval toch
nog even herleven. Al was men daar waar-
schijnlijk niet voor gekomen, grote hilariteit
wekte het wel. Wat mij enigszins verbaas-
de was, dat het publiek er na deze show
nog geen genoeg van had, hetgeen leidde
tot het geven van enkele toegiften.

Ik hoop dat de jongens van Crypto in
de toekomst in staat zullen zijn om een
eigen geluid te kreëren. Met een dergelijk
goede installatie en techniek en uiteraard
met het ook deze avond weer getoonde
enthousiasme moet Crypto toch eindelijk
eens van dat Focusinmago af zien te komen.
Zolang dit nog niet is gebeurd, zie ik
voor deze groep in het harde popwereldje
geen lange toekomst. Herman

waterstanden
H.W. L.W. H.W. L.W.

27 maart
28 maart
29 maart
30 maart
31 maart

05.23
06.00
06.40
07.29
08.31

01.11
01.51
02.20
03.01
03.48

17.44
18.20
19.05
20.01
21.14

13.33
14.07
14.47
15.29
16.26

nieuws kort
en klein

Morgenavond kan men de uitslagen
van de Statenverkiezingen volgen in het
verenigingsgebouw 'De Krocht', waar de
drie in cda-verband samenwerkende poli-
tieke partijen (kvp, ar en chu) een politiek
café organiseren. Iedereen is van harte
welkom en de toegang is kosteloos.

Onze plaatsgenoten mej. U. Bosman
en de heer A. Loos zijn maandag 18 maart

j.l. in Haarlem geslaagd voor het diploma
sportmassage. Wij wensen beide in-
gezetenen geluk met dit resultaat van
hun studie.

Transcendente meditatie is het onder-
werp van een introduktielezing vrijdag
29 maart in het Gemeenschapshuis. Woens-
dag 3 april is er een vervolglezirtg, waarna
men zich kan opgeven voor een kursus
transcendente meditatie. Roeland Windig
die lezingen en kursus geeft, is bereikbaar
onder tel. nr. 6892.

Het aktiekomité tegen het circuit in
Zandvoort heeft een brief gestuurd aan
minister drs. Gruijters van volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening. In die brief wordt
gesteld, dat de minister een aanwijzing zou
moeten geven tot opheffing van het circuit.

B
voor gratis bezorgen van de 'Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort. of bel 02507 — 2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Straat: , ;... .... ....

Plaats: .... ,... ,... .... ,...

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8, — / Jaar ƒ 15, — .
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.
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i

eanduaorrse teranr

Het aktiekomité is van mening dat dat
een logies gevolg zou moeten zijn van de
uitspraak van de minister dat de weg naar
Zandvoort benoorden Aerdenhout uit het
streekplan Zuid-Kennemerland zou moeten
worden geschrapt en dat ook de zogenaam-
de weg 'De Ranitz' zou moeten vervallen.

Wanneer men er van uitgaat, dat de
natuur en rustige rekreatieruimten in Ken-
nemerland zoveel mogelijk moeten worden
gespaard, blijft het race-circuit van Zand-
voort een onevenwichtig groot beslag
Heggen, zowel op de huidige wegenkapasi-
teit als op de natuur en de rekreatie-
•ruimten, staat in de brief. Het aktiekomité
wijst er op, dat de waarde van het natuur-
•gebied in Kennemerland tijdens races en
trainingsdagen (circa 100 dagen per
seizoen) door geluidshinder 'tot nul wordt
^gedegradeerd'.

Afgelopen donderdag en vrijdag or-
'ganiseerde de ouderkpmmissie van de
'Oranje Nassauschool in de Gerkestraat de
jaarlijkse kienavond voor ouders en ver-
zorgers van de kinderen die de school
'bezoeken. Evenals voorgaande jaren was
de belangstelling voor het kienen, waarmee
men fraaie prijzen kon winnen, ook nu
weer bijzonder groot. Er werd tevens een
verloting gehouden waarvan de uitslagen
elders in deze editie zijn opgenomen.

handeling over in Zandvoort werkzaam
geweest zijnde schilders noemen we daar-
van als voorbeeld. En hoewel we begrip
hebben voor het feit dat een eks-gemeente-
archivaris graag rubriceert, bleek zaterdag-
avond dat dit kan leiden tot een onmis-
kenbare eentonigheid, zeker wanneer daar-
bij het strand en de zee centraal staan.
Hopelijk zal bij een eventuele volgende
dia-avond meer afwisseling worden geboden,
met de tekst ondergeschikt aan het beeld
en niet omgekeerd zoals nu het geval was.

Na de pauze zagen we de heer Arie
Loos nu eens op heel ander terrein dan
we van hem gewend zijn. In Zandvoprts
dialekt vertelde hij een paar kostelijke
verhalen over bramen zoeken, nierstenen en
een avontuur dat Kees de Dakaap over-
kwam. Een bijzonder geslaagd optreden,
zeker voor herhaling, vatbaar!

Doordat de-heer. Zwaag met zijn foto-
en filmapparatüur^bij alle aktiviteiten van
'De Wurf' aanwezig,^ kon de bezoekers
een reeks mooie dia's getoond worden. Van
de onthulling van de beeldjes van Floris
Molenaar en Arendje van der Mije, van de
Wurf-bijdrage aan de Zandvoortdag op de
Flevohof, de afgelopen zomer gehouden
vismaaltijd op het Gasthuisplein en het nog
niet zo lang geleden opgevoerde toneelspel
'Lawaai bij Dappere. Kees'.

De zaal van 'Zomerlust' was goed
bezet en dat was des te prettiger omdat de
opbrengst bestemd was als bijdrage in de
kosten van het over enkele maanden te
verschijnen gedenkboek van de folklore-
vereniging 'De Wurf', zoals de voorzitter
van deze vereniging, de heer J. A. Steen,
in zijn openingswoord opmerkte. Een boek
dat zeer interessant belooft te worden
omdat het niet alleen het verenigingsleven
van 'De Wurf' en het zandvoortse kostuum
beschrijft, maar ook klederdrachten van
andere kustplaatsen, waarvoor men zich van
deskundige medewerking neeft weten te
verzekeren.

Met een woord van dank aan de mede-
werkers, de heren Bakels jr., De Heer en
Zwaag, besloot voorzitter Steen het eerste
gedeelte van deze avond. De jongere
generatie bleef nog wat na voor een dansje.
Daar zijn ze uiteindelijk jong voorl

Kr. M.

voor een
werkelijk

progressief

beleid

is de
stem van
d'66
onmisbaar

stem

daarom
woensdag

lijst 5
Redeker



tuinliefhebbers
in hotel keur
bijeen

Woensdag 20 maart j.l. hield de
afdeling Zandvoort van de Kon. Nederl. Mij.
voor Tuinbouw en Plantkunde In hotel Keur
een ledenvergadering om te komen tot
de samenstelling van het definitieve be-
stuur. Hieraan voorafgaande gaf de waar-
nemend voorzitter, de heer B. Rudenko, een
kort verslag van de ontwikkeling der
afdeling en stelde vast dat na slechts één
jaar de afdeling toch al een behoorlijke
Inbreng had geleverd in het zandvoortse
gebeuren.

Aan het bestaan van de afdeling was
het waarschijnlijk te danken dat nu ook de
middenstand ging meewerken aan de groen-
voorziening, terwijl het planten van bomen
door de gemeente ook als een positief
resultaat gezien mag worden. Nadat de
heer Wassenaar van het hoofdbestuur in
een paar woorden de doelstellingen van de
nu 135 afdelingen tellende vereniging
uiteen had gezet werd het definitieve be-
stuur samengesteld. Het dagelijks bestuur
bestaat uit mej. B. Roozen en de heren
W. M. B. Bosman en J. Hoogendoorn,
resp. sekretaresse, voorzitter en penning-
meester, terwijl verder tot het bestuur
toetraden mevr. J. M. Schmidt-Taminiau
en de heren G. F. G. van Elteren, J. van
Honschooten en C. Kuyper. De heer
Rudenko zal als vice-voorzitter het bestuur
kompleteren.

Nadat het jurylid, de heer Van Kleeft,
had uiteengezet hoe het keuren van tuinen
in zijn werk gaat, werden de in november
j.l. toegezegde bekers uitgereikt. Besloten
werd medewerking te verlenen aan de
viering van koninginnedag, waarbij de heer
Kuyper een ekstra prijs voor de mooiste
tuin beschikbaar stelde. '

De heer M. Jansse uit Haarlem toonde
na de pauze een interessante dia-serie.
Spreker bleek niet alleen deskundig te zijn
op het gebied van tuinen, maar ontpopte
zich ook als een groot vogelliefhebber,
hetgeen bleek uit zijn verhaal over het
voederen van jonge asgrauwe kiekendieven,

nieuws kort
en klein

De afd. Zandvoort van de comm. partij
ned. heeft de kandidatenlijst voor de a.s.
gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld.
Mevr. J. Dalman-Van Woensel voert de li|st
aan. Op de tweede en derde plaats staan
resp. de heren J. Moll en J. Kaufmann.

De cpn wil geen verhoging van de
belastingen en tarieven in Zandvoort, maar
wil streven naar een hogere uitkering uit
het gemeentefonds <om de noodzakelijke
voorzieningen te kunnen realiseren. Verder
wil zij de nog te bebouwen gronden
alleen reserveren voor de natuurlijke aan-
was van de zandvoortse bevolking. De
cpn is tegen aantasting van de natuur- en
rekreatiegebieden en wijst ekstra aanleg
van wegen naar de gemeente af. Andere
punten uit het cpn-programma *zijn een
verantwoorde renovatie van de ;noordbuurt,
spoedige realisering van een jeugdcentrum,
uitbreiding van sport- en onspannings-
akkommodatie en voor nieuw-noord verbe-
tering van het openbaar vervoer en de
aanleg van een tweede verbindingsweg die
aansluit op de Zandvoortselaan.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

. familie ervjiandelsdrukwerk

over de grielen en rietzangers die hier vroe-
ger pal achter de kust broedden en uit
zijn da's van verschillende vogels en nesten.

Ook kwam zijn liefde voor de natuur
tot uiting in zijn prachtige opnamen van
planten in de duinen, b.v. een vlakte blauw
van het slangenkruid. Verder boerenworm-
kruid, distels, teynisbloemen en rolklaver.
Maar de aanwezigen waren duidelijk het
meest geboeid, en bij leden van een vereni-
ging als de onderhavige ligt dat ook
eigenlijk wel voor de hand, door opnamen
van prachtig aangelegde tuinen in Benne-
broek en Heemstede en de heel mooie af-
beeldingen van het park rond het landgoed
Clingendael,

Nadat de heer Rudenko met het
overhandigen van de voorzittershamer aan
de heer Bosman het voorzitterschap had
overgedragen bekende de nieuwe voorzit-
ter, dat hij deze funkie met enige schroom
op zich had genomen maar zich nu toch
wel gesterkt voelde door de hem omringen-
de deskundige medebestuursleden.

De avond werd door een kleine dertig
belangstellenden bijgewoon, een resultaat
waarmee het bestuur ons inziens beslist
niet ontevreden mag zijn. Kr. M.

koster piet d'hont
spontaan gehuldigd

programma
toneelschuur

Donderdag 28 maart 12.30 uur:
SCHAFTTIJDTEJATER met DE MINNAAR.

Vrijdag 29 maart: 20.30 uur:
THE MADHOUSE COMPAGNIE met
'THE WILD STUNT SHOW'.

22.30 uur: £
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 30 maart 20.30 uur: ,'
THE MADHOUSE COMPAGNIE met
'THE WILD STUNT SHOW'.

Zondag 31 maart 14.30 uur:
Jeugdvoorstelling.

Avondvoorstellingen ƒ 5,—, cjp-houders en
65+ ƒ 2,50.
Jeugdvoorstellingen ƒ 1,50 inkl. een glaasje
ranja.
Schafttijdvoorstellingen / 2,50 inkl. een
kopje koffie.

Reserveren:
Toneelschuur dag en nacht 023—312439;
informatiebalie schouwburg 023—31 91 88;
Smedestraat 23, Haarlem 023—312439.

.achterweg;!; 'tel,' 6581. zandvoort

Uitslag verloting
Oranje Nassau School
1 nr. 1172; 2 nr. 1390; 3 nr. 1046;
4 nr. 0046; 5 nr. 2710.

In een volle St. Agatha kerk had zon-

dagochtend een plechtige eucharistieviering

plaats ter gelegenheid van het 40-jarlg
kosterjublleum van de heer Plet d'Hont.

Pastoor Kaandorp had zijn preek
gebaseerd op 1 Korinthen 12, waar ge-
sproken wordt over het menselijk lichaam
dat met zijn vele ledematen één geheel
vormt; alle ledematen, hoe vele ook, maken
tesamen één lichaam uit. Ieder is belangrijk
op zijn eigen plaats, ook Piet d'Hont.
De gelijkenis uit Matthéus 25: de man die
bij zijn vertrek naar het buitenland zijn
dienaars bij zich roept om hun zijn bezit toe
te vertrouwen was eveneens op Piet d'Hont
van toepassing. Hij heeft niet, zoals die
ene dienaar uit de gelijkenis zijn talent
in de grond gegraven, nee, Piet d'Hont
heeft gewerkt met de talenten die hij
gekregen heeft.

Na afloop van de dienst volgde de
officiële felicitatie namens het .kerkbestuur,
maar voordat een bestuurslid gelegenheid
kreeg zijn woorden van waardering jegens

de jubilaris uit te spreken ging er op het
moment dat de kerkgangers de koster en
zijn vrouw daar naast elkaar zagen zitten
ineens een golf van genegenheid en warmte
door de rijen, die overging in een minuten-
lange staande ovatie. Het was niet gepland,
niemand gaf het sein daarvoor en daarom
juist was het zo echt, zo intens gemeend.
En toen kwamen de sprekers: de heer
G. ter Veer memoreerde dat de koster tal
van kapelaans en pastoors had zien .gaan,
maar zelf gebleven was. Namens het
parochiebestuur bood de heer Ter Veer een
cpuvert met inhoud aan ter besteding naar
eigen verkiezing, De heer Han Rooth droeg
het in de liturgie opgenomen gedicht van
Phil Bosmans voor, een heel fijn, blij vers,
helemaal in de geest van deze 24e maart.

Nadat de heer Rooth namens de
parochianen een kleuren tv had aangeboden
sprak de heer d'Hont een dankwoord.
Een bijzonder geslaagde receptie, die werd
ingeluid met een geestig welkomstlied,
besloot de officiële viering van het 40-jarig
kosterjubileum van de heer Piet d'Hont.
Een jubileum dat in Zandvoort niet gauw
vergeten zal worden. Kr. M.

open brief
aan de leden en sympatisanten
van 'progressief zandvoort'

In de Zandvoortse Koerant van afge-
lopen dinsdag (19 maart j.l.) wordt o.a.
gesuggereerd dat ik van de openbare ver-
gadering van d'66, psp en ppr van vrijdag
15 maart j.l. zou zijn weggelopen, omdat
ik mij niet zou hebben kunnen neerleggen
bij een besluit van de aanwezige ppr-leden.
Het tegenovergestelde was echter het
geval, want ik heb na dat besluit letterlijk
gezegd: 'Daar leg ik mij dan bij neer'.

Waarom ik wel ben weggegaan zal ik
hieronder trachten uiteen te zetten. Er
zijn op deze vergadering een aantal zaken
gebeurd, die op het eerste gezicht mis-
schien demokraties lijken, maar het mijns
inziens helemaal niet zijn.

Het belangrijkste hiervan was wel het
voorstel dat in stemming werd gebracht
over het toekennen van stemrecht aan een
groep mensen, die als 'onafhankelijk' (wil-
len) worden bestempeld. (Waarom ze
onafhankelijk willen blijven, is mij overigens
nog steeds niet duidelijk, want ze zeggen
dezelfde mentaliteit te hebben als psp,
d'66 en ppr).

Doordat de aanwezige leden van deze
drie partijen dit voorstel aannamen, hadden
zij hiermede zichzelf in feite opgeheven,
want tegenover de aanwezige ruim 5 psp-
leden, 5 d'66-ers en 5 ppr-leden, stonden
nu zo'n 20 onafhankelijker). Alleen al in
aantal gingen zij derhalve het gezamenlijke
leden-aantal van de drie samenwerkende
partijen te boven. Maar wat veel erger is,
hiermee was ook het demokraties funktio-
neren van psp, d'66 en ppr onmogelijk
geworden, want tegenover het genoemde
aantal aanwezige leden van iedere partij
stonden 20 onafhankelijker], die in feite
gingen bepalen wat psp, d'66 en ppr
moesten gaan doen.

Ter verduidelijking hiervan nog een
voorbeeld:

de spelers van een bepaald voetbal-
elftal moeten een aanvoerder kiezen. Wat
is nu de meest demokratiese manier:

a) dat die spelers dat zelf beslissen?
b) of dat 20 'vaste' toeschouwers

hierover mee mogen beslissen?

Mijns inziens de eerste, omdat de
tweede manier bete_kent dat:

1) de spelers in feite 'buitenspel wor-
den gezet, vanwege het onevenredig grote
aantal niet-spelers dat meebeslist;

2) de spelers met een slechte aan-
voerder kunnen komen te zitten;

3) die 20 vaste toeschouwers niet ter
verantwoording kunnen worden geroepen
als het elftal slecht speelt;'

4) de aanvoerder kan aanblijven, zelfs
al zijn alle 10 andere spelers tegen hem,
want hij kan immers bij meerderheid van
stemmen zijn gekozen (en zich daar dan
op beroepen).

Wie nu denkt dat ik tegen meebeslis-
sen door niet-partijleden op alle fronten
ben, zit er volkomen naast. Als het over
het vaststellen van een programma gaat,
of over het vaststellen van een in te
nemen standpunt in de gemeenteraad, of
noem maar op, dan kan dat heel goed.
Maar op twee principiële punten kan het
absoluut niet. Ten eerste als het gaat over
samenwerking met andere partijen, en ten
tweede over de aanwijzing van kandidaten
voor de gemeeteraad, wat tenslotte de
vertegenwoordigers van die partij(en) zijn
in de raad. En — nogmaals — het kan
niet, omdat het demokraties funktioneren
van die partij(en) verder onmogelijk wordt
gemaakt, daar de leden van één van de
samenwerkende partijen hun vertegen-
woordiger(s) in de raad nooit meer tot
aftreden kunnen dwingen, want zij zitten
er ook nog namens een aantal onafhan-
kelijken.

Op een dergelijke on-demokratiese
wijze gekozen te worden, terwijl mijns
inziens de ppr niet werkelijk meer vertegen-
woordigd was (en is) omdat anderen
voor de ppr beslissen, kan ik als één van
de gekozen ppr-vertegenwoordigers tegen-
over de leden die ik vertegenwoordig niet
verantwoorden.

Dat is dan ook de reden, waarom ik
mij van de kandidatenlijst van 'Progressief
Zandvoort' heb teruggetrokken.

Cor van der Meij

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 23 maart:

Zandvoortm. 1-KIC 1 1—1
Kennemers 2—Zandvoortm. 2 O—O
Zandvoortm. 3—SMS 3 1—5
ODIN 6—Zandvoortm. 4 O—O
SMS 7—Zandvoortm. 5 1—3

A-junioren (na-kompetitie):
Kenn.land 3—Zandvoortm. 1 1—2

B-junioren:
RCH 1—Zandvoortm. 1 O—1
RCH 2—Zandvoortm. 2 0—1
Zandvoortm. 4—Geel Wit 4 2—2

C-junioren:
Kennemers 1—Zandvoortm. 1 2—1
Zandvoortm. 2—Schoten 2 , 2—O
Zandvoortm. 3—DCO 3 1—1
TYBB 4—Zandvoortm. 4 8—1

A-pupillen:
Velsen 1—Zandvoortm. 1 O—3
Haarlem 2—Zandvoortm. 2 1—O
Zandvoortm. 3—EDO 3 1—1
Schalkwijk 5—Zandvoortm. 5 3—3
Zandvoortm. 6—TYBB 7 2—2

B-pupillen:
Zandvoortm. 1—Hoofddorp 1 O—1
Zandvoortm. 2—Bloemendaal 2 O—O
Zandvoortm. 3—Schalkwijk 3 1—2
Schalkwijk 4—Zandvoortm. 4 O—2
Zandvoortm. 7—Zandvoortm. 6 O—3

Uitslagen zondag 24 maart:
Beverwijk—Zandvoortm. 1—5
HBC 2-Zandvoortm. 2 1—1
Zandvooftm. 3—Schoten 2 O—1
Zandvoortm. 5—DSS 4 2—1

sport - spel

Zandvoortm. 6—Sp.woude 6
Zandvoortm. 7—KIC 6
Zandvoortm. 8—Kennemers 8
Zandvoortm. 10—ADO'20 15

A-junioren (v. d. Aart-beker):
SVY—Zandvoortm.

Dames:
DCO 1—Zandvoortm. 1

Programma zaterdag 30 maart:
13 Hoofddorp 4—Zandvoortm. 2
20 Zandvoortm. 3—ODIN 5
28 Kenn.land 7—Zandvoortm. 4
46 Umuiden 11—Zandvoortm. 5

B-junioren:
65 EDO 1—Zandvoortm. 1
99 TZB 2—Zandvoortm. 3

103 Zandvoortm. 4—TYBB 4
C-junioren:
115 Haarlem 1—Zandvoortm. 1
146 Bl'daal 3—Zandvoortm. 3
A-pupillen:
268 Zandvoortm.' 1—St.vogels 1
288 Zandvoortm. 2—Schalkwijk 2
296 DCO 3—Zandvoortm. 3
312 Hoofddorp 4—Zandvoortm. 4
318 Haarlem 5—Zandvoortm. 5
323 Zandvoortm. 6—TYBB 6
B-pupillen:

•332 RCH 1-Zandvoortm. 1
342 Hoofddorp 2—Zandvoortm. 2
354 EDO 3—Zandvoortm. 3
359 Zandvoortm. 4—DSS 3
366 Zandvoortm. 5—Geel Wit 4
367 Zandvoortm. 6—DCO 6
368 VEW 4-Zandvoortm. 7

1—6
1—O
3—3
0—8

1—3

2—1

16.15 u.
15.30 u.
15.15 u.

10 u.

uitg.
14 u.
14 u.

15.15 u.
14 u.

11.15 u.
11.15 U.
1.15 u.

11 u.
11 u.
10 u.

10u.
10u.
10u.
10 u.

11.15u.
10 u.
11 u.



koelwater bedreiging
voor miljeu

Bij het gebruik van koelwater door
elektrlese centrales zal een aanzienlijk
strengere temperatuurnorm moeten worden
gehanteerd dan de gebruikelijke grens van
30° C die het oppervlaktewater thans na
'opwarming' mag bereiken. Tot dusverre
ging men er van uit dat de dierenwereld
In het water zonder bezwaar kan worden
blootgesteld aan temperaturen tot 30°.

Men mag evenwel niet uitgaan van
grenzen waarbij nog juist geen sterfte op-
treedt. Een betere maatstaf is de tempera-
tuur waarbij de dieren in al hun levens-
verrichtingen optimaal funktioneren: deze
ligt in ons land juist boven 20° C.

Tot deze konklusie komt de bioloog
dr. J. Verwey/oud direkteur van het Neder-
lands Instituut voor Onderzoek der Zee.
in de zojuist verschenen, meer dan honderd
pagina's tellende publikatie 'Milieu en

koelwater'. Het is de jongste uitgave van
de Stichting Natuur en Milieu, de centrale
werkorganisatie van vier landelijke instellin-
gen op het gebied van natuurbehoud en
milieubeheer.

Bij de stichting en de met haar samen-
werkende provinciale milieufederaties
heerst ongerustheid over de verreikende
konsekwenties voor miljeu, natuur en land-
schap van ons groeiende elektriciteitsver-
bruik. Bezorgdheid over het zich snel
verdichtende net van bovengrondse hoog-
spanningslijnen, die een bedreiging vormen
van landschapsschoon en vogelwereld;
bezorgdheid ook over de gevolgen van de
lozing van steeds grotere hoeveelheden
koelwater door elektriese cenrales op onze
wateren. In 'Milieu en koelwater' wordt
een samenvatting gegeven van de weten-
schappelijke literatuur over de gevolgen
voor de in het water levende organismen
van 'opwarming' door elektriese centrales.

Tot dusverre meende men dat de
waterorganismen zonder bezwaar kunnen

worden blootgesteld aan temperaturen tot
30° C. Dr. Verwey betoogt dat men bij
het bepalen van deze grens niet mag
uitgaan van de temperaturen waarbij sterfte
optreedt, maar van die waarbij de dieren
in al hun levensverrichtingen optimaal
funktioneren. Hij stelt voor de norm van
30° te verlagen tot 21° C en doet enkele
suggesties om hieraan te voldoen door
kunstmatig te mengen ter plaatse van het
terugstromen van het koelwater in rivier,
meer of zee.

Bij de presentatie van 'Milieu en koel-
water' heeft de Stichting Natur en Milieu
een beroep gedaan pp de verantwoordelijk-
heid én de vindingrijkheid van alle be-
trokkenen om het zoeken van afdoende
oplossingen voor het vraagstuk van de
koelwaterlozing met spoed ter hand te
nemen. Tot die oplossingen behoort
overigens een bewuste vermindering van
de energiebehoefte, met als ekstra voordeel
een beperking van het verbruik van
schaarse brandstoffen.

Reeds 12 verkiezingsborden vernield!!!

Al gaan al onxft borden
er aan wtj laten

ons niet verilann
Ik stem morgen

VVD lijst 3

VVD lijst 3 inl. postbus ISO

fietsetiéeeftu
de natuur

terne-
Wég lawaai, wég drukte I Zoek rust,

stilte, gezonde lucht... geniet van
t voorjaar... op de flets)

r -*•

eancluaüfrse Naeranr

Nieuw Unicum Verpleeg- en verzorgingscentrum voor lichamelijk gehandi-
capten te Zandvoort vraagt een

administratief medewerkster
deze zal t.b.v. financiële administratie belast worden met boekhoudkundige
en algemeen administratieve werkzaamheden.

Vereist: Mavo-diploma of gelijkwaardige opleiding, administratieve ervaring
strekt tot aanbeveling.

Leeftijd tot 25 jaar.

Soll. te richten aan Hoofd Personeelszaken; mevr. E. F. A. v. d. Heyden.

Stichting „Nieuw Unicum", Zandvoortselaan 165, Zandvoort.

omroepers omroepers
Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
nlng wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen «nkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

BANKSTELLEN zeer fraai
t uitgevoerd in div. kleuren,
' 5 jaar garantie -op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor ƒ 695.—. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop comtolse klok, ±
1840, vouwslinger, zonnewij-
zers, wekker. Tel. 3214.

Vrouw 50 jaar, zoekt werk
voor de avonduren, admini-
stratief, typen e.d.
Br. no. 2400. Zandv. Krt.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
' Binnen één uur klaar

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen II en 12

telefoons 2135

Mariaschool basisonderwijs
Koninginneweg 1/
Prinsesseweg 20
wnd. hoofd: J. C. Beliën

Nieolaasschool basisonderwijs

KENNISMAKING-
AVOND
op donderdag 4 april
8 uur in de school
(Prinsesseweg)

Agatha-
kleuterschool
Lijsterstraat 6
hoofdleidster:
J. A. F. L. Heemskerk

Celsiusstraat 61
hoofd: J. M. G. Stevens

KENNISMAKING-
AVOND
op maandag 8 april
8 uur in de school

't Zeepaardje-
kleuterschool
Linnaeusstraat 4
hoofdleidster:
A. M. J. Dirrix

INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN
Vanaf heden staat de inschrijving open voor het schooljaar 1974- 1975

Aanmelding: iedere dag na schooltijd (graag vóór 1 mei)

Accordeon Vereniging 'Zandvoort'
DIREKTEUR J. DAVIDS

VOORJAARSCONCERT
in Gebouw „De Krocht" op zaterdag 30 maart a.s.

Aanvang 20.00 uur.

BAL NA tot 2 uur
Kaartverkoop: C. Koper, Zuster Dina Bronders-

straat 6 of telefoon 4755.

Kaarten ook aan de zaal verkrijgbaar.

Entree ƒ2,50, C.J.P. en 65+ ƒ1,25.

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. SP l E R l E U S • Koninginneweg 21
Zandvoort - TELEFOON 02507-5012

SIGARENMAGAZIJN

Op 1 APRIL verhuizen wij van Grote Krocht 26
naar de overzijde

Grote Krocht 17
' (voorheen Sijtsma)

Wij hopen u,ook in onze nieuwe zaak te mogen
verwelkomen.'



DIRK VAN DEN DROEK IS MET ALLES GOEDKOOP!
VERGELIJK DE WEKELIJKSE „PRIJSWIJZER"
VAN DE CONSUMENTENBOND - KIJK DAN
NAAR DE DIRK VAN DEN BROEK-PRIJS:

•:̂ iir •• '•••

.
d<jfcoHze;prbdükten
-y iftétei'cjén etiket l

Alle prijzen zijn tot dezelfde
hoeveelheid omgerekend

1 BAVARIA PILS 30cl.

2 AMSTELPILS 30 cl.

3 PINDAKAAS 350gr.

4 BOERENKOOL 450gr.

5 KABEUAUWFILET 400gr.

6 ONTBIJTKOEK ca. 350 gr.

7 ZONNEBLOEMOLIE 625cc.

B SLAOLIE 625cc-

9 PAPIEREN LUIERS 30sts.

10 AARDBEIENJAM l 450gr.

11 PATENT BLOEM 1000 gr.

12 PAPIEREN ZAKDOEKJES 60sts.

13 VACUÜM ROOKWORST 225 gr.

14 KOFFIE FILTERS 120 sts.

15 MARGARINE 250gr.

16 BLUE BAND 250gc

17 GALA KOFFIE 250gr.

18 VOLLE MELK liter

19 HALF VOLLE MELK liter

20 MAGERE MELK liter

EDAH

120

59

189

255

109

78

149

66

82

I94

71

70

64

EDAH
RADAR
MARKT

30

99

89

79

I89

71

65

EOAH
ZIEZO
MARKT

30

99

93

81

71-74

GALERIES
MODERNES

30

35

109

79

A&O

35

135

89

276

77

84

255

VIVO

37

150

129

290

119

115

186

83

Tl

Tl

65

CENTRA

38

142

70

170

260

115

89-110

129

119-161

84

71-84

64-68

61-66

ALBRECHT

95

79

65

143

74

I95

Tl

64

50

VEGE

98

149

ALBERT
HEUN

144

75

260

197

139

280

118

115

83

152

165

69

84

71

66

61

DEGRUVTEB

147

69

260

75

120

275

117

118

65

109

165

69

74

I90

71

65

SIMON

41

125

69

239

63

165

259

99

1 28

77

119

147

79

69

65

61

IFA

148

119

84

198

75-82

69-74

49-65

SPAR

168

198

145

282

124

154

100

150

173

77

"

VAD

75

75

195

250

125

98

63

154

150

79

r ?!
66

61

HEMA

58

275

120

75

127

150

COOP

75

119

135

65

71-74

62-69

DIRKV.D.BROEK

3 voor 89
39
119
69

229
59

I99
II9

PASef 269
99
79
69
119
149

49

79
184

71
69
49

LANDWIJN
wit, rood of rosé

LITERFLES
J3ï9^ ELKE DAG

GESNEDEN
ZOETZUUR
3A LITER POT

^ELKEDAG:

KNORR SOEPEN
IN BLIK,oa.kippe.- m
groenten.-ossestaart- K
tomaten.-champignon "J

BLIKKEN,
: VOOR l

NOOTMUSKAAT
of WITTE PEPER
DUBBELE bus SOgram

JittfELKEDAG:

A.J.R MACARONI l
ofVERMICELLI
baal 500 GRAM

DAG:

BLOEMAARDE
GROTE BAAL

DAG:

FLOR ZAAD-
MATJES
bloemen komen allemaal op!

DAG:

PAGE
LUIERETTES
pak 30 stuks

DAG:

vanWITTE
MUURVERF fbaöel

emmer 4 KILO
DAG:

FANTASIE
SERVETTEN
pak 25 stuks

DAG:

PAGE PAPIEREN
ZAKDOEKJES
pak 60 stuks
>2CTELKEDAG:

KLETSKOPPEN
met vers gebrande pinda's
Een echt Hollandse lekkernij

doos 190 GRAM
J&STELKEDAG:

AJ.RMAIZENA
dubbelpak
400 GRAM

72TELKEDAG:

OLVARIT
KINDERVOEDING
blauw, geel, r

ELKE DAG:

IGLO DINERS
bekend van t.v.
zuurkool,aardappelen.worst
boerenkool.aardappelen.worst

J3Ï45'ELKEDAG:

OVERHEMDEN
in hele mooie kleuren!
65 X polyester- 357. katoen
maten 37 '/m 43

PRINCE
FOURRÉ
rol 18 gevulde biscuits
J.OCTELKE DAG:

FA BADZEEP
stuk
150GRAM zwaar!

VOORGEVORMDE,
PANTY'S
medium-large-extralarge

JZ f̂f'ELKE DAG:

INSULINDE
VLOEIBARE ZEEP
grote f les

je kunt het beter bij

m.•:•:•:•••

•:':•&:%•:

halen f

AMSTERDAM, Mercatorplein 49/Jan v. Galenstraat 79-85/Bilderdijkkade41-53/2eNassaustraat 26 -30/Lijnbaansgracht 31-32
Tussen meer 13(winkelcentrum Osdorp)/Delllandplein188-194/Burg.deVlugllaan133/Joh.Huizingalaan 180-188

ZANDVOORT:Kerkstraat19/ZWANENBURGiDennenlaan19a/HOOFDDORP! Kruisweg 640/Graftermeerstraat 28 (MOBYDICKMULTIMARKT)
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eanduoarrse
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redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, willemstr. 29b - tel. (02507) 2135 - uitgave zandvoortse koerant bv (v.h. drukkerij gertenbach)

verschijnt dinsdags en vrijdags - abonnement: ƒ 15,00 per jaar; per half jaar ƒ 8,00; per post ƒ 20,00

aktiekomite licht minister in
over klachten inzake het circuit

waterstanden
H.W. L.W. H.W. L.W.

Het 'Aktiekomite tegen voortzetting
circuit Zandvoort' is verontwaardigd over
de wijze waarop de Cenav en de gemeente
Zandvoort omspringen met de bepalingen
In het huurkontrakt m.b.t. het gebruik van
het circuit. Het komlté konstateert dat bij
voortduring de hand wordt gelicht met de
voorwaarden die zijn gesteld t.a.v. de
perioden dat er op het circuit mag worden
geraced en de geluidshinder.

Dit was afgelopen zaterdag, zondag,
maandag en dinsdag opnieuw het geval en
tal van bewoners van nieuw-noord en in het
bijzonder de huurders van de dicht bij het
circuit gelegen flats hebben daar ernstige
overlast van opdervonden. Bij het aktie-
komité regende het dan ook klachten van
de zijde van bejaarden en deelden ouders
van schoolgaande kinderen mee, dat deze
niet in staat waren hun huiswerk te maken.

Naar aanleiding van deze klachten
heeft het aktiekomite zich met een
schrijven tot de minister van binnenlandse
zaken gewend. Hierin wijst men de bewinds-
man erop dat de pachter van het circuit,
de Cenav, de bepalingen t.a.v. de lawaai-
overlast met voeten treedt. O.m. worden
door deze organisatie de voorgeschreven
pauzes tussen de races niet nageleefd. In
de brief maakt het aktiekomite het ge-
meentebestuur van Zandvoort het verwijt
niet tegen de overtredingen van het pacht-
kontrakt en de herrie te zijn opgetreden.

Dat het wel degelijk mogelijk is tegen
de racerij op te treden toont het komité
aan door een instruktie, die de provincie
Noord-Brabant heeft rondgestuurd aan de
gemeentebesturen in deze provincie. In
deze instruktie staat, dat op het gebied van
motor- en autoracewedstrijden vergaande
beperkingen moeten worden doorgevoerd.
'Tegen veel van dergelijke evenementen
bestaan bezwaren, uit hoofde van rust-
verstoring en vernielingen in natuurgebie-
den, lawaaioverlast en veiligheid', aldus
de instruktie.

Het komité heeft de stellige indruk,
'dat de burgemeester de overtredingen
gedoogt onder omstandigheden, waarin hij
wellicht niet geheel vrij is te handelen'.

Het komité verzoekt de minister met klem
een onderzoek in te stellen. Afschriften
van de brief zijn verzonden naar de
ministers van justitie, volksgezondheid en
milieuhygiëne, volkshuisvesting en verkeer
en waterstaat en aan de kommissaris van
de koningin en de provinciale staten van
Noord-Holland.

30 maart
31 maart

1 april
2 april
3 april
4 april
5 april
6 april
7 april
8 april
9 april

07.29 03.01 20.01
08.31 03.48 21.14
09.53
11.33
00.18
01.19
02.05
02.46
03.26
04.07
04.46

05.01
06.34
08.06
09.15
10.06
10.55
11.33
00.03
00.33

22.50

13.40
14.22
15.06
15.47
16.25
17.04

15.29
16.26
18.01
19.42
21.00
21.49
22.34
23.14

12^04
13.01

buurtraad in noordbuurt
Tijdens een gisteravond gehouden

openbare bijeenkomst van het aktiekomite
tot behoud van de Noordbuurt in het
Gemeenschapshuls, heeft men uit de aan-
wezige bewoners van de betreffende wijk
een buurtraad gevormd.

Om acht uur begon de avond, die
werd bijgewoond door ruim zeventig men-
sen, met een inleidend woord van architekt
Rijnbergen. Deze verklaarde het volledig
eens te zijn met de plannen van de aktie-
groep het oude vissersdorp te behouden
en op te knappen. Na zijn enthousiaste
betoog kregen de bezoekers gelegenheid
hun ideeën, opmerkingen, klachten, wensen
etc. over deze materie te spuien. Hieruit
bleek overduidelijk dat men het niet eens
was met de huidige gang van zaken.
Vandaar dat men besloot een buurtraad op

voor
FIETSEN,.-,,.. .• en

, , BROMMERS

VER5TEEGE
HRLTESTR.IB • TEL :4499 • ZRNDVOORT

te richten bestaande uit bewoners van de
dorpskern. Veertien mensen bleken bereid
zitting te nemen in een dergelijke raad, die
zal fungeren als spreekbuis voor de Noord-
buurtbewoners.

Aanstaande dinsdagavond komt dit
buurtkomité voor de' etVste maal bijeen in
het Gemeenschapshuis. Men zal dan o.a.
spreken over de opstelling tegenover het
gemeentebestuur. Tijdens deze meeting
krijgt men alsnog de gelegenheid zich op
de geven voor deze buurtraad.

In onze editie van a.s. dinsdag komen
wij nader op dit onderwerp terug.

nieuws kort
en klein

Tijdens een hedenavond door de ge-
meentelijke reservepolitie te houden fees-
telijke bijeenkomst in het verenigingsgebouw
'De Krocht' zal een aantal reservisten het
feit herdenken dat zij tien jaar of langer
lid zijn van het korps. Op de bijeenkomst
zal tevens officieel afscheid worden ge-
nomen van de heren Hugenholtz en
Schouten, resp. eks-direkteur van het
circuit en oud-gemeenteontvanger van
Zandvoort.

Morgenavond zal het 'Nationaal 1 april
Genootschap' in sociëteit 'Duysterghast'
aan de npord-boulevard de prijzen uitreiken
aan de winnaars van de Prix de Joke 1974.
Voor zijn gehele humoristies oeuvre — o.a.
in kabarets, films en tv — ontvangt de
akteur Joop Doderer in de kategorie humor
in beeld een bronzen loeres. Tevens zullen
loeressen worden overhandigd aan de
winnaars in de sektie humor in daad en de
kategorie geestige reklame. De winnaars
van de Prix de Joke werden aangewezen
door een jury bestaande uit de zandvoortse
cineast Thijs Ockersen, de aktrice Yoka
Berretty, de auteur Jan Wolkers én de
amsterdamse bioskoopeksploitant P. Goe-
dings. . • / . -

& ~•>.
Gedeputeerde Staten -van Noord-

Holland hebben de minister van binnen-
landse zaken gunstig geadviseerd over de
invoering van een onroerend goed belasting
in Zandvoort. De invoering van deze be-
lasting per 1 januari 1975 werd onlangs
door de gemeenteraad aanvaard.

In het morgen en overmorgen door
BC Lotus in de sporthal te organiseren
open C toernooi zullen 216 partijen op
8 banen worden gespeeld, met in totaal 160
deelnemers.

Bij de heren zijn favoriet de uit Indo-
nesie afkomsige speler!". Que, de Schot

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B - Telefoon 4417

uitslag prov. staten verkiezing in zandvoort
op woensdag 27 maart 1974

Aantal kiesgerechtigden 12.146 Opkomstpercentage: 76

Stembureau

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Julianaschool
Hannie Schaftschool
Gem. Verzorgingshuis
Karel Doormanschool
Albert Plesmanschool
v. d. Endenschool
Calvijnzaal
Gemeenschapsh uis
Wilhelminaschool
Kleuterschool St. Agatha
Huis in de Duinen
Bodaanstichting
Kleuterschool Zeepaardje ...T
Kleuterschool Hummeloord
Nieuw Unicum

pvda
1

112
116
164
118
297
332
130
205
164
53

178
57 ,

318
235
36

cda
2

105
124
56
91
63
65

108
82

151
61

110
74

131
77
35

vvd
3

368
244
243
413

89
85

325
133
260
414
208
474
250
221

18

cpn
4

15
10
13
21
26
50
24
37
12
9
6
2

36
29

6

d'66
5

11
9
4
2

10
8

15
5

14
7
5
8

23
13
2

ppr
6

25
22
13
30
23
23
38
27
30
15
11
10
73
70
14

psp b. partij sgp/nev gpv
7 8 9 10

15
4
6

10
4

10
3
3
6
7
5
5

22
19
6

14
15
17
19
18
21
18
37
9 .
4
5
4

22
8
3

1

1

1
1
1
2
2
8

2
4
2
4
2

6
1
3
1
2
2
7
2
3

ds'70
11

27
12
6

18
4
4

22
6

18
33
24
21
40
30

3

rkpn
12

2
13
5
8
5
4
7
5
6
3
8
7
3
4
5

tot. geldig

697
573
529
734
542
602
696
541
673
608
563
665
927
710
139

blanko

1

3
1

1

1
1
1

1

ongeldig

6
3
2
2

1
2
1
2
2
2
1
1

alg. tot.

703
576
531
737
542
606
699
542
676
610
566
667
929
710
140

Totaal 2515 1333 3745 296 136 424 125 214 17 41 268 85 9199 10 25 9234

zo stemde zandvoort in I97O, 8971, 0972, 1974

Partijen en
Groeperingen

pvda
d'66
psp
ppr
ds'70
cpn
vvd
ned. midd. partij ..
dem. midd. partij ..
kvp
arp
chu
cda
sgp
gpv
ar/chu
rkpn
ir. w. stam
boerenpartij
inspraak nu
alg. zandv. belang ..
btv
overige

Kiesgerechtigden ...
Opkomstpercentage

P:

st.

1881
742
120
51
—

228
1978

—
—

726
310
535
—
15
16
—
—
—
92
—
—
—
80

Totaal 6774

10241
66,1

rov. st.
1970

%

27,8
11,0
1,8
0,7
—
3,4

29,2
—
—

10,7
4,6
7,9
—
0,2
0,2
.*_
—
—
1,4
—
—

—
1,1

100.—

ra
19

St.

1695
432
—
—
—

184
1523

—
—

746
—
—
—
—
—

803
——
—

928
450
321
—

7083

10319
77,8

lad
I70

23,9
6.1
——
—
2,7

21,5
—
—

10,5
—
—

—
—
—

11.3
——
—

13.1
6,4
4,5
—

100,-

2e
1

st.

2046
698
106
68

939
231

1968
193
—

870
358
430
—

8
51
—
—

—
53
—
—
—

201

8220

10623
77,8

kamer
971

24,9
8,5
1,3
0,8

11.4
2,8

23,9
2,3
—

10,6
4,4
5,2
—
0,1
0,6
—
—
—
0,6
—
—
—
2,6

100,-

2e
15

st.

2443
562
160
353
768
405

3188
33
89

821
488
337

—
16
78
—
44
10

116
—
—
—
—

9911

11914
84

kamer
)72

24,6
5,7
1,6
3,6
7,7
4,1

32,2
0,3
0,9
8,3
4,9
3,4
—
0,2
0,8
—
0,4
0,1
1,2
—
—
—
—

100, —

prov
197

st.

2515
136
125
424
268
296

3745
—
—
—
—
—

1333
17
41
—
85
—

214
—
- -
—
—

9199

12146
76

. st.
'4

27,3
1,5
1,4
4,6
2,9
3,2

40,7

14,5
0,2
0,5

0,9

2,3

100.—

uitschieter
naar rechts

De uitslagen van de verkiezingen in
Zandvoort voor de provinciale staten geven
evenals dat elders het geval is een forse
winst te zien voor de liberalen, een voor-
uitgang voor de socialisten, een beperkt
verlies voor de konfessionele komblnatie
cda, een bescheiden winst voor de ppr en
een verpletterende nederlaag voor zowel
d'66 als ds'70. De stemmen- en percentage-
oogst van de vvd in Zandvoort ligt ver
boven het landelijk gemiddelde van rond
5.2. In onze gemeente behaalden de
liberalen in vergelijking met de Kamerver-
kiezingen van '72 een winst van 8.5%.
De rechtervleugel in de politiek neemt in
de badplaats duidelijk een overheersende
positie in t.a.v. de partijen aan de linker-
zijde. De wd heeft in Zandvoort 40.7%
van de stemmen tegen pvda, ppr, psp, d'66
en cpn samen 38%. Wanneer men bij de
rechterzijde ook nog de opgaande lijn van
de boerenpartij meerekend, zelfs allesover-
heersend. Het nogal materialisties en
kommersleel ingestelde karakter van
Zandvoort is zeker niet vreemd aan deze

B. Mc. Gallavry, de Lotusspelers J. Leen
en H. Heerens, verder D. Blauwboer uit
Velsen en J. Keizer uit Duinwijck. Hoog
genoteerd bij de dames staan de kampioene
van Curagao, A. v. d. Bos, de Lotusspee!-
ster A. v. d. Mije, de uit Velsen afkomstige
T. Oesterholt en W. Hebenaar uit Haarlem.

Na afloop van het toernooi op zon-
dagavond zal de wethouder van sportzaken,
K. C. v. d. Mije Pzn., de prijzen aan de
winnaars en winnaressen uitreiken.

Twee van de drie in cda-verband sa-
menwerkende politieke partijen — de chu
en arp — hebben ieder afzonderlijk een
kandidatenlijst voor de a.s. gemeente-
raadsverkiezingen vastgesteld. Binnenkort
zullen deze lijsten met die van de kvp
worden samengevoegd tot een cda kan-
didatenlijst.

De chu kandidaten zijn: K. C. v. d.
Mije Pzn. (thans wethouder), J. Brugman,
L. Keukenkamp, K. Platje en J. W. v. d.
Werff. Voor de arp zijn dat: P. Keur (thans
raadslid), H. de Pater, J. Hoekema, mevr.
Koel-Siezenga en E. Ellenkamp. Over de
samenstelling van de kandidatenlijst van de
kvp zal overmorgen een beslissing worden
genomen. De voorlopige groslijst vermeldt
achtereenvolgens: R. A. van As (thans
raadslid), G. ter Veer (thans raadslid),
J. F. S. Berkhout, mevr. R. Rooth-Slegers
en W. Vader.

Insiders tippen de eerste vijf plaatsen
van de cda kandidatenlijst als volgt:
1. Van As; 2. v. d. Mije Pzn.; 3. P. Keur;
4. G. ter Veer en 5. J. F. S. Berkhout.

Donderdagmorgen vond in het Gemeen-
schapshuis de openbare aanbesteding
plaats voor de bouw van een aula op de
algemene begraafplaats in Zandvoort-noord.
De laagste inschrijver was een firma uit
Nieuwe-Niedorp voor een bedrag van
f 257.025,—. De door de dienst van pw
gemaakte begroting kom uit op een bedrag
van / 285.500,-.

22—28 maart 1974
Geboren: Caroline Anna Lucia, d.v.

C. L. A. Kuijper en E. S. l. Sperling.
Overleden: Johan Tiemeijer, oud 79

jaar, gehuwd geweest met M. H. Brans.
Ondertrouwd: Coenradus Johannes

Grüdelbach en Willempje Grietje Weber;
Petrus Maria Antonius Tromp en Henderina
Anna Faber; Harry Jan Bloem en Ludwina
Veronica Maria Kolkman; Ifor Theodore
Wellington Baynes en Marianne de Vries.

Gehuwd: Rudolf Karel Rovers en
Petronella Terol; Albertus Johannes Bok-
hoven en Johanna Cornelia schilder; Herbert
Eric, Frank Dümpel en Christa Meijer.

Geboren buiten de gemeente: Patricia,
d.v. A. C. Burggraeve en M. Noordhoek;
Nathalie, d.v. A. Boneschansker en A. H.
Veenbrink.

Overleden buiten de gemeente: Pieter
Hendrik Bokelman, oud 76 jaar, gehuwd
met B. Suring; Leendert Paap, oud 54 jaar,
gehuwd met C. P. Bol.

situatie. Wellicht een prikkel voor links
voldoende tegenkracht te ontwikkelen,
al ziet dat er na de recente gebeurtenissen
in eigen gelederen niet erg naar uit.

De drie in cda-verband samenwerkende
christelijke partijen gingen t.a.v. de Kamer-
verkiezingen van '72 achteruit van 16.6%
naar 14.5%. Welke van de drie winst of
verlies boekte is in de hier gepubliceerde
overzichtstabel van het centraal stembureau
helaas niet opgenomen.

Zoals reeds opgemerkt is het verlies
voor d'66 in Zandvoort rampzalig. De rol
van de demokraten, die in Zandvoort onder
eigen kiezersgelederen 75% van de aan-
hang verloor, is op provinciaal en gemeen-
telijk niveau volkomen uitgespeeld. Toch
wel bijzonder spijtig voor een partij die in
de jaren '60 en begin '70 van stimulerende
invloed Is geweest op de politiek en er
een nieuw élan aan gaf.

Over ruim acht weken worden de
Statenverkiezingen gevolgd door die voor
de gemeenteraad. Bij die verkiezingen
zullen plaatselijke faktoren en omstandig-
heden ongetwijfeld weer een rol van beteke-
nis spelen, waardoor men zich moeilijk
aan voorspellingen kan wagen. Toch
tekenen zich wel een paar kontocren af.
Zetelwinst voor de vvd, handhaving van de
pvd., intrede van de psp-ppr In de raad
en zetelverlies voor de cda. Maar mistig
blijft vooreerst het aandeel dat de plaat-
selijke groeperingen zullen gaan opeisen in
de zandvoortse volksvertegenwoordiging
en dat kan straks alles veranderen wat
hierboven werd aangestipt.

Tot slot van dit stukje: de opkomst
van de kiezers in Zandvoort was ronduit
bedroevend. Van het totaal aantal kies-
gerechtigden van 12.146 namen 9234 de
moeite het stemhokje op te zoeken.
Het is overigens een algemene tendens.
De Staten spreken niet tot de verbeelding
van de kiezers. Daar moet nodig Iets aan
worden gedaan.



Op donderdag 4 april hoopt de heer

H. A. SCHOO
zijn 40-jarig dienstjubileum te vieren. Op die dag zal hij ook de Zandvoortse
Politie wegens zijn pensionering voorgoed verlaten.

Tevens hoopt hij op die dag zijn 35-jarig huwelijksfeest te vieren.

In verband met al deze festiviteiten zal er die dag dan ook ter zijne ere
een receptie worden gegeven. Deze zal worden gehouden in Hotel Café-
Restaurant Delicia, Kerkstraat 16, alhier 's avonds vanaf 7 uur met koud
buffet.
Namens onze ouders nodigen wij alle belangstellenden uit om op deze dag
akte de precances te komen geven.

Hun kinderen
Zandvoort, maart 1974 Wim, Henny, Janny, Tini

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WUKZUSTER:

Zaterdag 30 en zondag 31 maart:

Zr. S. M. Molenaar de Wilde, v. Lennep-
weg 93, tel. 2720.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

(Ingezonden mededeling)

kerkdiensten

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 31 maart:
Zesde Lijdenszondag

10.30 uur: ds. C. Mataheru.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREF. KERK
Zondag 31 maart:

10.00 uur: cand. P. A. C. Bongers,
Haarlem.

19.00 uur: cand. B. Ledegang,
Amsterdam.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 31 maart:

Geen dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniêl. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE, •
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

CREDIET-SERVICE
Gedurende 6 maanden ƒ 5000,—
lenen voor f 32,50 per maand of
ƒ 1000,— voor ƒ 10,— per maand?

Ja zeker.
Dank zij de prettige medewerking van
onze bankier zijn wij in staat u op
prettige en zeer voordelige wijze bij
de financiering van uw aankopen bij
ons van dienst te zijn.
Voor hen die in verband met seizoen-
inkomsten maandelijks niet in gelijke
bedragen kunnen voldoen zijn wij
vaak in staat een speciale regeling te
treffen.

Aarzel niet en bel 02507—6975 of
kom eens bij ons langs.

'T INTERIEUR
Stationsplein 13-15

(Dinsdags de gehele dag gesloten).

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

eanduaarbEhaeranr1.

Adverteert

in dit blad

W I T T E
t/m 13 APRIL a.s. op alle

LAKENS
SLOPEN
ONDERHOESLAKENS
BOVENHOESLAKENS
TAFELLAKENS
OF LEGDOEKEN

Zo lang de voorraad strekt

25 /' KORTING

TEXTIEL
GROTE KROCHT 30/32
Telefoon 02507—6975

UW HOND ZIEK?
Slechte eetlust, maag- en

darmstoornissen,
vale doffe vacht,

GEEF STAUPECIp.
Het natuurlijke conditie-

middel voor uw hond.
Verkrijgbaar bij uw

dierenzaak.
Gratis dokumentatie op

aanvr.: Beaphar, Postbus 7,
Raalte.

Gevr. zo spoedig mogelijk,
ruime kamer voor 20-jarig
meisje in kindertehuis. Huur-
prijs tot ƒ 150,— p.m. Tel.
02968—3266 na 19.00 uur.

Te huur gevr. voor de mnd.
juli gemeub. etage, flat of
zomerhuis, dicht bij zee,
voor 4 pers. Fam. Barber,
tel. 01600—34835.

Gevr. voor de bediening op
strand (terras) jongen of
meisje per 1 mei. Tevens
toiletjuffr. Tel. 6478.

Te koop kompl. donker sl.-
kam. ameublement bestaan-
de uit 2-p. ledikant 130x190
met te verwarmen matras,
2 nachtkastjes, 2 stoelen,
tafel en linnenkast. Telefoon
023—254754.

Voor
Omroepertjes
bellen 2135

Coupons GORDIJNSTOF
en VITRAGES

reeds vanaf ƒ 0,98
K U I K - T E X T I E L
Grote Krocht 30/32

Tel. 02507—6975

Te koop aangeb. in prima
staat verkerende comtoise
klok, vouwslinger met hou-
ten walsen, uit ± 1840. Prijs
ƒ475,-. Tel. 5402.

LOOPSHEID?
DOGSTOP beschermt
de loopse teef tegen

ongewenste belangstelling.
Ongewenste honden of

katten om uw huis?
Gebruik DEX-AF.

Afweermiddel voor binnen
en buiten.

Verkrijgbaar bij uw
dierenzaak.

Beaphar, Raalte.

Voor de maand juli leegst.
flat of woning te huur gevr.
voor gezin best. uit 4 pers.
Tel. 6804.

Groepsleider van Groot Kijk-
duin zoekt perm. woonruim-
te voor 2 personen.
Br. no. 2501, Zandv. Krt.

kinderen en volwassenen
presenteerden kleding in bouwes

Vorige week donderdagavond toonde
Tum Turn Kindermode in Hotel Bouwes een
kollektie kinderkleertjes, die leder recht-
geaard moederhart sneller deed kloppen. En
wanneer ze, hetgeen ons niet mogelijk lijkt,
onberoerd bleven bij het zien van de talloze
jeans, speel- en stoeipakken en Ieren
spencertjes, dan zouden ze toch in leder
geval wel opgewonden raken bij het aan-
schouwen van de charmante voorjaars-
kollektie van In Out. Maar eerst zullen we
de garderobe van het grut recht doen
wedervaren, zoals ze ook die avond het
eerst aan de beurt kwamen in verband met
hun bedtijd.

We zagen o.a. korte jongensbroeken
van stevig materiaal (ƒ 32,—), een geruwd
katoenen stoeipak van Dombo (ƒ 87,—)
en een leuk spijkerpakje, geshowd door
de twee-jarige Bartje, waarvan de prijs
ons ontging omdat we op dat moment het
verbaasde gezicht van het knulletje toen
hij plotseling zijn vader ontwaardde, meer
de moeite waard vonden. Voor ƒ 150,—
was er een nappa leren jongensjas en voor
meisjes een witte jersey broek voor
ƒ 69,—, een bijpassende jersey blouse van
eveneens f 69,— en een dito spencer
voor ƒ 59,—. Een duur geheel, maar wel
mooi. Verder waren er weer de ijzersterke
broekjes van Absorba. De meisjesjurken,
vervaardigd uit baantjes van bedrukt ma-
teriaal 'in verschillende kleuren en motieven
konden wij niet zo erg waarderen. Het
geeft de kinderen zp'n flodderig en ouwelijk
aanzien. Nee, dan liever zo'n groen tinneroy
stoeipak of een, overigens heel betaalbare,
gele velours pantalon met leuke poloblouse.

De dressmen van In Out herenboetiek
toonden bijzonder geslaagde kombinaties,
o.a. een donkerblauw leren kolbert

(ƒ 385,—) op een beige pantalon met
steekzakken (ƒ 79,—) en een demin
kostuum met brede revers (ƒ79,50) op
een pantalon van ƒ 49,90. Verder bewon-
derden we een leren blouson van ƒ 325,—
met daaronder een zwart overhemd en
rode spencer op een zwarte broek. De
grote zwarte deense dog die rustig aan de
lijn meewandelde gaf aan deze kreaties
nog een ekstra aksent.

De kollektie. die In Out damesmode
toonde was over het algemeen gezellig,
draagbaar en ook wel betaalbaar. Bijv.
een tricot strandjurkje voor ƒ 25,—, een
fleurige zomerjurk met een heel aparte
halslijn voor / 89,50 en een alleraardigste
blazer blouse van syntheties materiaal
voor ƒ59,—. Verder mogen we een 100%
katoenen deux pièces van een heel aparte
vormgeving (ƒ 139,—) niet onvermeld
laten. Een mooi geheel werd gevormd door
een pantalon met een blouse van synthe-
tiese zijde van Dick Holthaus, resp. ƒ 75,—
en f 74,—. Maar het smalle ceintuurtje,
dat er bovendien niet bij kleurde en dat
ƒ 16,50 kostte, maakte de zaak onnodig
duur. Er was veel waardering voor een
beige doorknooprok van Dick Holthaus,
maar helemaal het einde was een kombi-
natie van een beige kamgaren pantalon
met daarop een blouse (ook weer van Dick
Holthaus), waarover een geheel gevoerde
zwart leren spencer. Gaat u zelf maar eens
naar de prijs informeren, dit zal u nog
meevallen ook.

De dames Tweebeeke en Panhuysen
waren de ladyspeakers bij resp. Tum Tum
en In Out, de firma Van Dam verleende
medewerking met sieraden en pruiken,
terwijl de schoenen door de firma Van Steyn
beschikbaar waren gesteld.

Met het aanbieden van bloemen door
de heer Tweebeeke aan de mannequins en
dressmen kwam een eind aan deze ge-
slaagde modeshow, waarvoor Fred Kruin
op verdienstelijke wijze de achtergrond-
muziek verzorgde. Kr. M.

>ï

met toer-in 1974 naar buiten
De jaarlijks terugkerende manifestatie

Toer-in Noord-Holland zal onder het thema
'groen' aandacht besteden aan een aantal
nauw met dit thema verbonden aspekten.
De plannen voor evenementen die met
natuur- en milieubescherming hebben te
maken, worden op het ogenblik uitgewerkt.

In een aantal toer-aktiviteiten zal het
aksent worden gelegd op het straat- en
strandgebeuren. Muziek- en theatergroepen
zullen op straat, strand, plein en op mark-
ten optreden.

De toerperiode loopt dit jaar van 21
juni t/m 18 augustus.

Een negental toeren verbindt de
evenementen streeksgewijs. Elke toerist en
dagrekreant en ook de Noordhollander zelf
kan daar een keuze uit maken en kiezen
hoe hij de evenementen zal bezoeken, per
trein, auto, fiets of bus. Deze toeren staan
uitvoerig beschreven in de Toerkrant.

De Toerkrant
De gratis Toerkrant zal dit jaar in een

oplage van 150.000 eksemplaren via VVV-
en ANWB-kantoren, campings en horeca-
bedrijven in Noord-Holland, maar ook daar-
buiten, van begin juni af worden verspreid.

In de krant zijn naast uitvoerige be-
schrijvingen van negen toeren, een dag-
agenda van gebeurtenissen en een agenda
van langlopende evenementen opgenomen.

Speciale aandacht wordt besteed aan

geen krant

ontvangen?

beB zaterdag

tussen 11 en 12

telefoon: 21 35

kinderaktiviteiten, fietsroutes, wandel- en
vaartochten.

Ook zijn er gegevens in te vinden over
zwembaden, musea, molens, boerderijen
en de stoomtram Hoorn—Medemblik.

De krant telt 16 pagina's en bevat vele
foto's en kaartjes.

Folder
Voor-publiciteit voor de Toer-in 1974

zal worden gemaakt met een folder in vier
talen, Nederlands, Duits, Frans en Engels,
die in een oplage van 18.000 eksemplaren
vooral buiten de provincie Noord-Holland
zal worden verspreid.

Evenementen
Van de evenementen die definitief zijn

vastgesteld kunnen worden genoemd:
straat- en strand evenementen met het
J.A.M. Mobielensemble, een gezelschap van
40 musici van Jeugd en Muziek Amsterdam;
reizende poppentheaters; optreden van de
engelse groep 'The Friends' met een ker-
misachtige show; speelplastieken in Velsen;
de Rie Cramer-tentoonstelling in Bloe-
mendaal; de toerbios, tien openlucht-film-
voorstellingen.

Orgeltochten
Er zullen zeven orgeltochten plaats-

hebben waaronder drie stadswandeltochten,
te weten in Haarlem, Zaandam en Hoorn.

De-boer-op
Ook dit jaar zal weer de gelegenheid

bestaan om een bezoek te brengen aan
landbouw- en veeteeltbedrijven in de pro-
vincie. Er zal een keus kunnen worden
gemaakt uit een twintigtal boerenbedrijven,
die zonder kosten op eigen gelegenheid
kunnen worden bezocht.

programma
toneelschuur

Vrijdag 29 maart: 20.30 uur:
THE MADHOUSE COMPAGNIE met
'THE WILD STUNT SHOW'.

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 30 maart 20.30 uur:
THE MADHOUSE COMPAGNIE met
'THE WILD STUNT SHOW'.

Zondag 31 maart 14.30 uur:
Jeugdvoorstelling.

Avondvoorstellingen ƒ 5,—, cjp-houders en
65+ ƒ 2,50.
Jeugdvoorstellingen ƒ 1,50 inkl. een glaasje
ranja.
Schafttijdvoorstellingen ƒ 2,50 inkl. een
kopje koffie.

Reserveren:
Toneelschuur dag en nacht 023—31 2439;
informatiebalie schouwburg 023—31 91 88;
Smedestraat 23, Haarlem 023—312439.

Programma zondag 31 maart:
Zandvoortm.—Kennemers 14.30 u.
Zandvoortm. 2—ADO'20 2 10 u.
Beverwijk 2—Zandvoortm. 3 10 u.

44 Zandvoortm. 6—VSV 6 12 u.
52 Sp.woude 7—Zandvoortm. 7 9.45 u.

DEZE WEEK ALWEER STEMMEN..?

VOETGANGERSAOTE

lïnks-rechts-
lïnks gekeken
oversteken!

ja, op de bon van de Zandvoortse Koerant.DIe stem Is nooit weg want je krijgt er Iets
voor terug; 2x in de week — op dinsdag en vrijdag — berichten onze medewerkers
de lezers van de koerant over kleine en grote voorvallen in hun woonplaats. Deze week
o.m. over de verkiezingen en een modeshow. Volgende week zijn het weer andere
zaken die de aandacht vragen. De koerant zorgt er voor dat je bij blijft...

O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507—2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: >.. T.-, j.. 5-..- v.; &; E-J. 553 EK 2T= -i-- ?••• EX-

Straat: •. .... :... ?.. :... :... F.. :... t... ... •...

Plaats: :... >.s F., p-.* tr.: E.I ?-••' [•-••= • !=•• r - - - p.. <-••• \•••

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart. •'



bent u nu al
eens Mi best geweest?

In onze winkels vindt u verlichting voor elk interieur. Klassiek en
modern, staand en hangend tegen scherp concurrerende prijzen.

Loopt u maar eens bij ons binnen!

.MODERNEBOOGLAMP
^rriet verchroomde zwenk-

150

WANDSPOT
.Verstelbare metalen

spot.Jn chroom van
24,95 voor t

KLASSIEK WANDLICHT
van gegoten brons, zonder

kapjes van 69,50 voor

I45O

3-LICHTS HANGSPOT
in de kleuren bruin

oranje, oker, lila en
zwart van 69,95 voor

Deze 3-lichts hangspot in
chroom van 79,50 voor j

HANGSPOT
model H-102
met verstelbare bol in
chroom. Opmerkelijk
mooi. Van 49,50 voor

f50

GANGLANTAARN
Sierlijk smeedijzeren
model in zwart met
metalen kap in rood. (
Matglazen lichtkelk./

Van 42,50 voor

WANDSPOT
model W-402

uiterst voordelige
spot. Lichtbol in alle
standen verstelbaar.

In diverse kleuren
van 42,50 voor

5450

'*-*^AMSTERDAM

2750

HAARLEM

| ELECTR. STAANDE
'OLIELAMP'
' uitvoeringen in brons
v^n messing,

v Glazen kelk in wit,
/groenen oranje
van 77,50 voor

SFEERVOL
WANDLICHT

Charmant lampje in
koper met kristal-
decoratie.
Van 56,95 voor

2995

BUREAULAMP
apart model met zwart
flexibele arm, bol in wit,
oranje en rood.
Van 39,95 voor

2995

MODERNE HANGLAMP.
van geschuurd aluminium met lamellen
in groen, bruin en oranje. Een_exclusieve
lam p van 79,50 voor ~

TL-ARMATUUR
40 Watt, lengte
120 cm, bekend
merk. Geheel kom-
pleet, alléén bij Best

HOBBYLAMP^
metaal met verchroom^
de veren. In elke richting^
verstelbaar. Kap met schake-
laar. In diverse kleuren.
Van 32,50 voor

. **...xufz'

-H J

Wij hebben een prachtige kollektie ONYX TAFELS in
verschillende uitvoeringen en maten, vanaf

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
VERLICHTINGSZAKEN VAN NOORD-HOLLAND

AMSTERDAM: DE CLERCQSTRAAT 60 - TEL. 020-387780
HAARLEM; KRUISSTRAAT 22 - TEL. 023-317232

MODERNE
VLOERLAMP

Metalen
staander en

vloerplaat in
oranje. Witte

textielkap.
Van 98,-voor

BAR-DANCH3G

a.s. zondag

matinee
v. a. 2 uur 'smiddags

gereduceerde prijzen

geen entree

Dr. Mezgersfraaf 48

Ned. Protestanten Bond / afd. Zandvoort

GOUDEN BAZAR
t.g.». 5O-jarig bestaan

op dinsdag 2 april a.s.
gebouw N.P.B. Brugstraat 15 Zandvoort

• 'smiddags: 2.30 tot 5 u. / 'savonds: 7.30 (met Rad van Avontuur) •
Allerlei artikelen liggen te wachten op u, zoals fraaie handwerken, vele gebruiks-
voorwerpen, levensmiddelen, boeken (w.o. veel kinderboeken), muziek, schaatsen en
ski's voor kinderen, elektrische oven te veel om op te noemen.

\$jtjt Uit Grootmoeders Kast kwamen vele spulletjes ! ! l

Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten in de koffie/thee stand.

ALLEN HARTELIJK WELKOM! Bazar-komité
P.S. Wie nog materiaal wil afgeven kan terecht op maandag 1 april van 11—12 uur 's morgens

, .en van 2—3 uur 's middags; ook telefonische opgaven zijn welkom (nr. 2054 of 3269) en het
wordt bij u gehaald!

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
!

GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513
Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd 1870 • Glasverzekeringen

Gevraagd |1UjSh.

van 9 — 12.30 uur, enige dagen per week.
E. PAAP, Potgieterstraat 24 . - Telefoon 2865.

Luxe brood- en banketbakkerij

OOSTERSTRAAT, hoekhuis, ind.: beg. gr. kamer-
en suite, ruime keuken, bad, zijkam.; 1e verd.:
2 kam., keuken, douche, hal, toilet.

OOSTERPARKSTRAAT, hoekhuis met gas c.v., kl.
tuin, ind.: beg. gr. gang, toilet, moderne keu-
ken, woonkam., gr. kelder; 1e verd.: 3 slaap-
kam., badkam. met toilet en douche.

KERKDWARSPAD, bedrijfspand met bovenwoning,
ind.: beg. gr. bedrijfsruimte, magazijn, koel-
cel, kantoortje; Ie verd.: woonkam., slaap-
kam., douche/toilet, keuken; zolderverd.: 2
grote kamers.

WILHELMINAWEG, hoekhuis met gas c.v., tuin en
garage, ind.: beg. gr. ruime hal, toilet, kelder,
moderne keuken, gr. woonkam., eet- of slaap-
kam.; Ie verd.: 3 kam., toilet, badkam.; 2e
verd.: 2 kamers.

Inlichtingen:
Makelaarskantoor ing.

GA CENSE
Telefoon 02507—2614

CDA stemmers
voor de Provinciale Staten

Mede namens professor Steenkamp bedankt voor
uw vertrouwen. Jammer voor de niet-stemmers.

De gezamenlijke besturen

KVP - CHU - ARP

TOPSLAGERIJ

Haltestraat 3

EXTRA VOORDEEL
EN LEKKER!

MOOIE RUNDERLAPPEN (iets doorregen)

kil. T.48
MAGERE VARKENSLAPPEN

K I
kilo W«'

REKLAME:

500 gram VERSE KIP

500 gram KUIKENBOUT

2.

3.
ONZE VLEESWAREN WORDEN OP DE
OUDERWETSE MANIER GEMAAKT EN

DUS LEKKERDER

AMSTERDAMSE OSSEWORST
200 gram

SLAGERSHAM
200 gram

1.50
1.98

WEEKEND AANBIEDING:
100 gram HAM

en
100 gram CERVELA/VT

CORODEX B.M.
Wegens uitbreiding van ons assortiment verlich-
tingsartikelen en daarmede gepaard gaande pro-
duktieverhoging vragen wij:

a. MEDEWERKERS
voor ploegendienst
voor de afdeling perserij.

b. MEDEWERKERS
in dagdlenst
voor de afdeling nabewerking.

c. MEDEWERKSTERS
voor sorteer- en Inpakwerk.
Voor deze functie kunnen de werktijden
eventueel nader geregeld worden.

Aanmelden: Noorderduinweg 48, tel. 2541.

U weet dat u bij ons uw vakantie kan boeken voor
alle bestemmingen en nu denken we aan Spanje/
Majorca/Rhodos/Menorca/Noorwegen/Oostenrijk
enz. enz. enz.

Maar wist U dat
wij b.v. ook een fantastisch arrangement voor

LONDEN
hebben, b.v. 2 dagen Londen incl. vliegreis en
hotel met ontbijt.

b.v. Hotel Majestic ƒ 173,00
b.v. Hotel Cumtierland ƒ201,00
b.v. Hotel Garden House ƒ 166,00
b.v. Hotel Regent Palace f 176,00

Dit arrangement kan met zoveel dagen worden
verlengd als u zelf wenst, voor ong. ƒ 35,00 p. d.

Voordeliger kan het toch niet menen wij. '

Informeert u eens bij

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

SIGARENMAGAZIJN

Op 1 APRIL verhuizen wij van Grote Krocht 26
naar de overzijde

Grote Krocht 17
(voorheen Sijtsma)

Wij hopen u ook in onze nieuwe zaak te mogen
verwelkomen.

omroepers
Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij beta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Te koop aangeb. brommer
Kreidler 1973. Prijs nader
overeen te komen. Tel. 3929

Beleggingshnizon te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

CONDOOMS
Nergens voordeliger!

D U R E X GOSSAMER *
D U R E X FETHERLITE
N.V.S.H. (concep) ROSE

TIJDELIJK 6 STUKS

G R A T I S
BIJ AANKOOP VAN

12 STUKS

UW WINST ƒ4,50* of f 6,-

B O O K S H O P
Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.)

1 Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
Weertjes, van 2—14 jaar
Buureweg 1—3. Tel. 6580

T. k. woonhuis Celsiusstraat
202, 4 kamers en keuken,
tegen taxatiepr. ƒ 140.000,-.
Br. no. 2500, Zandv. Krt.

MEVR. WEZENBEEK
gediplomeerde
hondentrimster

Graag telefonische
afspraak tel. 4310.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Jongedame zoek gemeubil.
etage of kamers voor per-
manent. Tel. 4804.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie pp binnen-
werk. Normale prijs f 1300,
voor f 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling,
voetbehandegling, etc.

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7, tel. 4999.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75



T D Z A N D V O O R T
KLEIN GEDEELTE UIT ONZE GROTE SORTERING - EN ONDANKS LAGE PRIJZEN 100% SNELLE 24 UUR SERVICE

van ƒ 2695,- VOOR

VOOR

VOOR

VOOR

f 1898,-

f 598.-

f 1598,—

f 498,-

VOOR f 1S28.—

BLAUPNKT K.T.V.
66 cm 110° Mantana

ZWART/WIT
61 cm 110° van ƒ 930,—

T.D. STUNT: FERGUSON K.T.V.
51 cm van ƒ2150,—

MIRAGE zwart/wit van ƒ 678,—

T.D. STUNT: SCHAUB LORENTZ
type 1341 NN K.T.V. van ƒ 2368,-

ITT SCHAUB LORENTZ fingertip met afstandsbediening
67 cm 110° van ƒ3250,- VOOR ƒ 2450.—
mett Sensor afstandsbediening type studio 2700 wit

GRÜNDIG Super Color
67 cm 110° van ƒ2750,- VOOR ƒ1995,-

NORD MENDE Parsifal >
67 cm 110° van ƒ2750,- VOOR ƒ1965,-

Alles wordt GRATIS aan huis afgeleverd en vakkundig
geïnstalleerd en daarbij wordt uw antenne kosteloos nagezien.

BLAPUNKT 66 cm 110° Mantana tiptronic
van ƒ2695,- VOOR

IMPERIAL type CT 1026 67 cm 110"
van ƒ2645,- VOOR

FERGUSON platenspeler pick-up stereo VOOR

TOSHIBA SA 400 Tuner/versterker
van ƒ 968,- VOOR

CASETTERECORDERS vanaf

TELEFUNKEN video cassetterecorders VOOR

DIVERSE PORTABLE radio's vanaf

ALLE BOXEN vanaf

T.D. STUNT: MOULINEX KOFFIEZETAPPARAAT
met GRATIS koffiemolen VOOR

KOELKASTEN 1401
225 l 3 sterren

van ƒ 415,- VOOR
van ƒ 890,- VOOR

f 1850.—

f 1998.—

ƒ 199-

ƒ 728,-

ƒ 99,-

ƒ 2900.—

ƒ 59,-

ƒ 99.-

ƒ 69,-

ƒ 300,-
ƒ 598,-

Boulevard Barnaart 14, hoek Trompstraat

CARMEN HAARKRULSET
17 krullers van ƒ 94,95 VOOR ƒ 75,-
22 krullers van ƒ114,95,- VOOR ƒ 90,-

STOFZUIGERS van ƒ 290,- VOOR ƒ165,-

BRAUN SCHEERAPPARAAT sixtant
van ƒ 110,- VOOR ƒ 79,-

HOOGTEZONNEN

INVENTUM DROOGKAP

ELECTRISCHE DEKENS 2-pers.
met 2 bedieningskastjes

NOVA VLEESGRILL

INVETUM BROODROOSTER

vanaf ƒ 75,-

ƒ 85,-

VOOR ƒ 99,-

- ƒ 98,-

van ƒ 66,75 VOOR ƒ 57,-

LEVERING van alle HUISHOUDELIJKE APPARATEN
tegen de MEEST GOEDKOPE PRIJZEN!

- Telefoon 02507 - 3757

SAUNATIJDEN'PER 1 APRIL A.S.

Sauna WSNI BUCHEL
A. J. v. d. MOOLENSTRAAT 47, TEL. 5829

Zondag v.a.

Maandag v.a.

Maandag v.a.

Dinsdag v.a.

Dinsdag v.a.

Woensdag v.a.

Donderdag v.a.

Vrijdag v.a.

Vrijdag v.a.

8.00 uur

12.00 uur

19.00 uur

9.00 uur

18.30 uur

18.30 uur

19.00 uur

13.30 uur

19.00 uur

heren

heren

echtparen

dames

heren

dames

heren

dames

heren

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VUEGRE!ZEN\ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES

SANITAIR

ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de aieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 - Zand voort • Telefoon 4973

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer -
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

CENTRALE VERWARMING

I
ÉgSv TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

IADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kameriingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARM WATER VOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies

zwart/wit-televisies
radio's

bandrecorders

wasmachines

centrifuges

r̂ Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

NUCHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

mederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kameriingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Zandvoort s e Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 6351

Voor:
AIRCONDITIONING
LUCHTZUIVERING
VENTILATIE
VERWARMING
AFZUIGINSTALLATIES
en KOELINSTALLATIES

VOOR HORECA BEDRIJVEN
kunt u terecht bij

BOUMAN
VRIJBLIJVENDE OFFERTE

Haltestraat 32 • Telefoon 4161

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN

en originele ZWEEDSE MUILEN.
ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Müschter
WIJ HELPEN SPOEDIG! - Tel. 023—24 34 18



EENMALIGE AANBIEDING VAN DEZE WEEK

Vaatwasinachine van ƒ 2095,— voor ƒ 1395,-

Single of LP nog steeds vanaf l gulden.

Eigen technische dienst aan huis,

24 uur per dag, ook zondag, is de monteur

te bereiken over mobilofoon 005,

Telefoniste vragen C 2706.

Overdag 3618.

PEETERS, Haltestraat 56,
60 jaar ervaring dus u mag er gewoon
M E E R van verwachten.

aan zet

laf tonale Actie Rode Kruïswoord
II lal U medewerking van Uw nieuwsblad

„Geef gehandicapten een vakantie"
blijft de slogan voor deze nationale Rode
Kruisactie, waarbij U ook deze week
weer voor duizenden guldens aan prijzen
kunt winnen. U lost de puzzel op, stuurt
de gevonden slagzin vóór 11 april in
en dingt mee naar onderstaand prijzen-
pakket.

In mei kunt' U in aanmerking komen voor de
eindhoofdprijzen zoals een Dickson stacaravan
van i 10.000 en een Mark-orgel van ƒ 2295.
Daarvoor dient men alle letters E van de op-
lossingen van de in totaal 13 puzzels te tel-
len. Wie de vorige opgaven niet meer heeft,
kan vast een krant met alle puzzels tesamen
bestellen. Men kan daarvoor een briefkaart
met ƒ 1 extra aan postzegels aan het Neder-
landse Rode Kruis, Prinsessegracht 27 in
Den Haag richten of een bedrag van ƒ 1 stor-
ten op giro 3046000 van datzelfde Rode Kruis.

Prijzenpakket

Voor deze week zijn de volgende fantas-
tische prijzen uitgeloofd:

1. Een kleurentelevisie van Philips Nederland
ƒ 2595.

2. Een Starlet 353 naaimachine van Singer
Amsterdam - ƒ 549.

3. Een wasautomaat van Vereniging Centra
Amersfoort - ƒ 419.

4. Een 8-daags kris-kras NS-abonnement
1e klas voor twee personen - ƒ 144.

5. Een koffiezetapparaat van Douwe Egberts
Nederland • ƒ 75.

6. Een schoenenwaardebon van Herman's
Schoenen Utrecht • ƒ 50.

7. Een tricot herenpyama van Sir Edwin
Wildervank - ƒ 36,50.

8. Een handzaag van Sandvik Staal Schiedam -
ƒ 33,50.

9. Een blikradio van Coca Cola Export
Corporation Amsterdam - ƒ 25.

10. Een kalkoen van drie kg van het Produkt-
schap voor Pluimvee en Eieren Zeist - ƒ 25.

11. Een doos kauwgommix van Maple Leaf
Amsterdam - ƒ 24.

12. Een kussenpakket van Kon. D. S. van
Schuppen Veenendaal - ƒ 18,95.

13. Een puzzelwoordenboek met 150.000 tref-
woorden van Uitgeverij Luïtingh Publishers
Laren N.H. - ƒ 16,90.

Horizontaal:
1. hij die jaagt - 4. deel van de dag
- 8. koude lekkernij - 10. voegwoord
- 11. circa (afk.) - 13. gewelddadig
heerser - 16. uitroep van afkeer -
17. deel van schoen - 19.' gemeen-
schappelijk bouwland in dorpen -
20. onbep. vnw. • 21. vroeger - 23.
plaats in België - 25. vlaktemaat -
26. ik (lat.) . 28. Bijbels figuur - 30.
een zekere - 32. paling - 34. graad
van behendigheid bij Judo - 36. soort
hert - 38. binnenlandse strijdkrach-
ten (afk.) - 39. PTT-balie - 41. na-
melijk (afk.) - 42. pers. vnw. - 43.
Radio Omroep (afk.) - 45. jaarge-
tijde - 46. kleine aap.

Verticaal:
1. vaartuig • 2. pers. vnw. - 3.
Europeaan - 5. heidemeertje - 6.
niet even - 7. godin van de jacht -

m,m i^mmmmtmmiiu m* •••jtunuinmi i fiMirnMiii l i»n« 9' V3aS " 12- r'viertie in Brabant -
In onderstaand dTagram 'vülVÜTïTdeTtterTin'd'ïrïröp^elielijk. 14-. Europeaan - 15. grote bijl - 16.
genummerde vakjes van de puzzel hebt gevonden. De zin die bij geluid van schaap - 18. vent - 20.
een goede oplossing ontstaat, stuurt U op elders aangegeven met dik - 22. engels bier - 24.
wijzejn. schrijfstift - 27. verhaal uit de

mythologie - 29. wereldtaal - 30. een
zekere - 31. vragend vnw. - 33. spil
- 35. grote bijl - 37. voegwoord' -
30. Europeaan - 40. open plek in
het bos - 42. zoon (afk.) - 44. voor-

I zetsel.

14. Een koffieset Modern van Filtropa
Maastricht • ƒ 16,50.

15 Een autowashandschoen Giemrne NT van
Fa. G. van Amersfoort te Zeist • ƒ 10,95.

Bovendien zijn er meer dan honderd blocnotes
met ballpoint in een bijzondere omslag ter fae-
schikking gesteld, zodat de kans op een prijs
erg groot is.

Doei van de

Jaarlijks brengen vijfduizend gehandicapten een
week vakantie door aan boord van de (nieuwe)
J. Henry Dunant en in de twee vakantiehuizen
van het Nederlandse Rode Kruis. Dat kost geld.
Geld dat U nu bijeen kunt puzzelen. Talloze chro-
nisch zieken en invaliden zullen er U dankbaar
voor zijn. En niet alleen zij. ook hun familieleden
door wie zij week in week uit worden verzorgd.
Indirect krijgen ook die de gelegenheid even op
adem te komen. Doe dus vooral mee aan deze
Rocij Kruiswoordpuzzelactie.

U stuurt de gevonden slagzin op een brief-
kaart naar het speciale adres van het
Nederlandse Rode Kruis,
Postlaan 97 A, 's-Gravenhage
Plak naast de gewone trankermg 130 centj
minimaal ƒ 1,— (maximaal ƒ 5,—) aan gel-
dige postzegels. U kunt net zoveel oplossin-
gen inzenden als U. wilt, mits voldoende
gefrankeerd.
U kunt ook uw oplossing op een girobiljet
(geen girobetaalkaart) schrijven. Maak dan
tenminste f 1.— óf zoveel U wilt over op
giro 3046097 van het Nederlandse Rode
Kruis te 's-Gravenhage. .
Uw oplossing moet op 11 april binnen zijn.
Op 16 april trekken in Bergen (N.H.) notaris
Van Beusekom uit 's-Gravenhage en notaris
Brons uit Bergen de fantastische prijzen.

De vergunning voor deze puzzelactie ten
bate van de Rode Kruis-vakantieprojecten
voor chronisch zieken en invaliden is ver-
leend door de Staatssecretaris van Justitie,
bij besluit van 31-10-73, nr. L.O. 700/143/230.

Slechts zelden worden partijen door
de spelers zelf werkelijk openhartig ge-
analyseerd. Vaak maakt men achteraf de
zaak mooier dan het is; men doet het voor-
komen alsof men alle verwikkelingen achter
het bord heeft doorgrond. In het jongste
nummer van het Engelse tijdschrift 'Chess'
bespreekt Hartston zijn partij tegen
Basman en met name bij de 12e zet geeft
hij uitvoerig weer, wat hij gedacht heeft en
welke fout hij achter het bord gemaakt
heeft. Ziehier:

HARTSON—BASMAN
Hastlngs 1973-'74

1. e2-e4. c7-c5, 2. Pg1-f3, e7-e6,
3. d2-d4, c5xd4. 4. Pf3xd4. Lf8-c5. 5.
Lc1-e3. Dd8-b6, 6. Pb1-c3, Pb8-c6. 7. Pd4-
b5! (Zwart heeft een dubieuze opstelling
gekozen. De tekstzet is een regelrechte
poging tot weerlegging) 7. ...Lc5xe3, 8.
f2xe3. Db6xe3+, 9, Lf1-e2, Ke8-f8. 10.
Thl-fl, Pg8-f6(?) (Naar alle waarschijn-
lijkheid was 10. ...Pge7 beter, hoewel
duidelijk is, dat Wit voldoende kompensatie
moet hebben voor de geofferde pion)
11. Dd1-d6+, Kf8-g8

a b c d e f g h

12. Tf1xf6 (Op dit moment rekende de
witspeler de gevolgen van 12. Pc7, Tb8,
13. Tf6:, gf6, 14. Pc3-d51, ed5 na. Hij
kwam tot de konklusie, dat hij na 15. Pd5:,
Dg5, 16. Pf6:+, Kg7, 17. Ph5+, Kg8, 18.
Tdl, De5, 19. Dh6 gewonnen zou komen
te staan. Hoe de witte aanval echter na
14. ...Dg5 verder moest gaan, kon hij niet
ontdekken. Hij analyseerde 15. Pe8l, ed5:,
16. Pf6:+, Kg7, 17. Ph5+, Kg8, 18. Tdl,
de4:, 19. Td5, Dg6 en er zit geen beslissing
in. Na de partij vond men, dat Wit zijn
paard gewoon op e8 moet laten staan!
Winnend is dan 16. Td1l, de4:, 17. Td5!;
komt dan nl. Dg6, dan kan Lh5 volgen.
Hoe simpel achteraf, maar hoe moeilijk te
ontdekken achter het bord!) 12. ...g7xf6,
13. Ta1-d1, h7-h5 (Zwart kan zich nu
handhaven; er is waarschijnlijk geen winst-
methode meer voorhanden) 14. Td1-d3,
DeS-cU, 15. Ke1-f2, h5-h4, 16. Pb5-c7,
Pc6-e5l, 17. Pc7xa8, Dc1-f4+, 18. Kf2-g1
(Het is duidelijk, dat andere zetten ver-
loren) 18. ...PeSxdS, 19. Dd6xd3, b7-b6,
20. Dd3-c4 (De witspeler realiseerde zich
hier, dat het mis gegaan was. Weliswaar
heeft hij twee stukken voor een toren en
pion, maar hij is het initiatief helemaal
kwijt) 20. ...Lc8-b7, 21. Pa8-c7, Df4-e3+,
22. Kg1-f1, De3-f4+, 23. Kf1-g1, Df4-e3+
en remise door eeuwig schaak.

Korrespondentie aan A. C. v. d. Tak,
Wilhelminastraat 28, Haarlem.

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties • Invullen aangiftebiljetten
en Assurantiën

Gevraagd:

Kokshulp ± 18 jr.
Aanmelden bij: „DE KOUSENPAEL", Haltestraat
25, Zandvoort. Telefoon 02507—2567.

Telefonisch te bereiken na 20 uur.

adverteren

doei verkopen



dit weekend show bij
rinko
Ontdek nu bij ons hoe ruim een Renault
is. Vrij entree. Alle Renaults zijn er.
Ook de nieuwste modellen Renault
12TRen16TX.

Renaults die ruim zijn door voorwiel-
aandrijving. Renaults die langer lopen
op een liter.

ALS SPECIALE ATTRACTIE TIJDENS DE SHOW ONTVANGT IEDERE
KOPER VAN EEN NIEUWE RENAULT EEN ACCESSOIREPAKKET
NAAR KEUZE WINKELWAARDE MINIMAAL 150 GULDEN

Graag tot ziens op
Vrijdag 29 maart van 10.CO tot 18.00 uur
Zaterdag 30 maart van 10.00 tot 17.00 uur

RENA UIT
rinko
Oranjestraat 2-12, Zandvoort
telefoon 02507-2323

't IS LENTE
De hoogste tijd om eens iets nieuws te kopenl

EEN KOSTUUM, EEN SPORTCOLBERT
OF EEN VLOTTE PANTALON.

Ook in vrijetijdskleding zijn er vele mogelijkheden.

EEN GROTE KEUS EN KLEINE PRIJZEN

bij

KERK8TR.20 • TEtiSIM

KNIP UIT WAARDE ƒ5.-

Z6Z9 'PI • »JOOApuB7 'ai Bo«|0j.
•uaJ9>|jed s) O)ne Mn LUO ajuimj pf|i|e suo [;q s\ .13

•fr/S- fr/l laawi °P "l
N3SSVM30 SI1V89 13»>IVclN3>lVn «n J°
— 'g ƒ pao6uioo}s — '9i / fiq n iBluy suo

1OX 3d

De VVD dankt U
voor Uw stem.

We gaan nu alles op alles zetten voor een nog
grotere winst bij de gemeenteraadsverkiezing op
29 mei a.s.

VVD • Postbus 130

BAKKERIJ J. v. d. WERFF
Gasthuisplein 3

vraagt

flink winkelmeisje
Tevens

huishoudelijke hulp
voor enkele uren per dag.

Telefoon 2129.

Klusjesman
SCHILDER-, WIT- EN BEHANGWERK

Bellen tussen 17 en 21 uur 6897.

zandvoortse verkeerspolifie
informeert
over maksimumsnelheid

De voorlichtlngs- en edukatieve dienst
van de zandvoortse verkeerspolitle zet haar
reeks Informatieve artikelen t.b.v. de ver-
betering van de verkeersveiligheid voort met
onderstaande toelichting op de onlangs
tot stand gekomen wijzigingen m.b.t. de
maksimumsnelheid voor motorvoertuigen.

In de allereerste plaats is het volgens
de verkeerspolitie van belang te weten dat
er thans twee soorten autowegen zijn: de
autosnelweg en de autoweg. De autosnel-
wegen zijn tracé's met gescheiden rijbanen
en ongelijkvloerse kruisingen, aangeduid
door middel van een afbeelding van deze
wegen met een viadukt, uitgevoerd op een
blauwe ondergrond. De vorm van deze
borden is langwerpig-rechthoekig. Deze
wegen kan men vinden tussen Haarlem en
Amsterdam en —dichterbij — van Haarlem-
noord naar de Velsertunnel.

Op deze wegen bedraagt de maksi-
mumsnelheid voor personenauto's 100 km
per uur. Hetzelfde geldt voor motorrijwielen
met of zonder zijspan. Voor deze katego-
rieèn is een minimumsnelheid van kracht
van 70 km per uur.

Voor vrachtauto's — met- of zonder
aanhangwagen — en autobussen geldt op
autosnelwegen een maksimumsnelheid van
80 km per uur. De minimumsnelheid voor de
wagens bedraagt 60 km per uur.

Behalve autosnelwegen spreekt men
van autowegen, aangeduid door middel van
een witte auto op een vierkant bord met
afgeronde hoeken en eveneens een blauwe

ondergrond. Dit zijn wegen met gelijk-
vloerse kruisingen en deze wegen kunnen
twee- en yierbaanswegen zijn. Voorbeeld:
de Westelijke Randweg is een vierbaans-
autoweg en een groot gedeelte van de weg
tussen Haarlem en Hilversum (tussen o.m.
Vinkeveen en Mijdrecht) is een tweebaans
autoweg.

Als deze wegen buiten de bebouwde
kom zijn gelegen geldt hier voor personen-
auto's een maksimumsnelheid van 100 km
per uur. Tenzij voor deze wegen een andere
maksimumsnelheid b.v. 80 km is vastge-
steld, hetgeen dan uiteraard door borden is
kenbaar gemaakt. Dit zal veelal het geval
zijn als deze autowegen gedeeltelijk door
bebouwde kommen zijn aangelegd. Be-
stuurders van personenauto's let dus goed
op of er bij het bord autoweg ook een
bord met een bepaalde maksimum-
snelheid is geplaatst. Ook voor de autoweg
is een minimumsnelheid van kracht van
70 km per uur. Motorvoertuigen die niet
sneller kunnen of mogen dan 40 km per uur.
mogen niet op de autosnelweg en de auto-
weg rijden; dit aeldt b.v. voor de bekende
wagens van de SRV-man.

Wat heeft de ingevoerde maksimum-
snelheid nu voor konsekwenties voor de
wegen in Zandvoort. Wel, dat zijn de vol-
gende: komende via de Zeeweg, vanuit
richting Bloemendaal, mag men op de
Boulevard Barnaart niet sneller rijden dan
80 km per uur. Nabij de ingang van het
kampeerterrein 'de Branding' rijdt men de
bebouwde kom van Zandvoort binnen en
mag men niet sneller rijden van 50 km
per uur. Dit is aangegeven door de bekende
borden.

Zandvoort binnenkomende vanuit de
richting Aerdenhout is er eigenlijk niets
veranderd. Tussen Bentveld en de Herman
Heijermansweg (Het Huis in de Duinen)
mag men 70 km per uur rijden, ook v/eer
aangegeven door borden. Daarna — ge-
komen binnen de bebouwde kom — moet
men zijn snelheid terugbrengen tot 50 km
per uur. Een goede raad: u moet bij dit
bord 50 km niet onmiddellijk op uw rem
gaan staan, maar neem wel gas terug
zodat u nabij de oversteekplaats voor be-
jaarden in ieder geval niet sneller rijdt
dan de voorgeschreven 50 km per uur.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2-—12 en Zeestraat 27

2525 W, Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

Adverteren via een v/asrol

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In

het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
via ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere

aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van do haak en
draal nr. 2136 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce

voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.
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noordbuurt moet niet worden gesloopt
maar opgeknapt, vinden" bewoners

H.W. L.W. H.W. L.W.

Als Ik donderdagavond 28 maart om
half acht de grote zaal van het Gemeen-
schapshuls binnenstap zijn enkele leden van
het aktlekomlté tot behoud van de noord-
buurt ijverig bezig stoelen te versjouwen
en foto's en krantenknipsels op te hangen.
'Als er, nou maar genoeg mensen komen',
zegt een aktievoerder tegen mij zenuw-
achtlg. In het komende half uur wordt hij
echter gerustgesteld. Precies 75 mensen
zitten rond de klok van acht uur aan de tien
tafels, die in de zaal zijn opgesteld.

Onder deze 75 bevinden zich de wét-
houders Janssens van publieke werken en
Aukema van financiën, de raadsleden Pas
(btv), Van der Moolen (pvda) en Attema
(vvd), enkele kandidaat-raadsleden van de
cpn en de ppr/psp, alsmede de architekten
Van Oostrum en Rijnbergen.

Even na achten opent Arie Citroen,
de grote man van het aktiekomité, de
avond. 'Dames en heren, ik heet u allen
hartelijk welkom op deze avond. Wij hebben
deze meeting georganiseerd om samen
met buurtbewoners en belangstellenden
te komen tot een konkretisering van onze
doelstellingen, te weten: niet verder slopen;
bestaande stratenplan handhaven; karakter
van de buurt behouden; tot woon- en
woningverbetering overgaan. Burgemeester
Na w ij n heeft tijdens de laatste raadsver-
gadering gezegd dat de gemeente wacht op
mensen die huizen in de noordbuurt wilen
kopen en opknappen. Hij wil hiermee
zeggen dat er geen. mensen zijn die dat
willen. Ik geloof dat dit inderdaad zo is.
Maar, dat komt door het saneringsplan.
Men gaat geen huisje kopen dat op de
nominatie staat afgebroken te worden.
Ik ben ervan overtuigd dat er vele mensen
zijn die graag in de noordbuurt willen
wonen. Zo ben ik de laatste tijd al diverse
malen opgebeld door mensen die vroegen
of ik geen huisje voor ze had. Het gaat
erom de noordbuurt weer leefbaar te
maken. Hierbij moeten de ideeën en ver-
langens van de bewoners als uitgangspunt
dienen. Het lijkt mij daarom zinvol als er
vanuit de buurtbewoners een wijkraad
wordt gevormd, die zich samen met het
aktiekomité en de architekten Van Oostrum
en Rijnbergen gaat bezighouden met de
toekomst van het oude vissersdorp.'

Na deze inleiding wordt het woord
gegeven aan architekt Rijnbergen. 'Het,is
niet mijn bedoeling het gemeentebestuur
aan te vallen. Integendeel, ik weet zeker
dat het plan indertijd met de beste inten-
ties is opgesteld en goedgekeurd. Maar de
tijden veranderen en daarmee ook de
mentaliteit van de mensen. Had men een
jaar of tien geleden alle hoop nog gevestigd
op de nieuwbouw, nu geeft vrijwel iedereen

de voorkeur aan een sfeervol oud huis
boven een nieuwgebouwd, rechttoe-rechtaan
huis. Daarom geloof ik, dat het huidige
bestemmingsplan van de noordbuurt vol-
ledig verouderd is. Het is logies dat de
oorspronkelijke bewoners een hekel aan de
buurt hebben. Zij hebben daar vroeger in
armoede geleefd en men vond het een
achterbuurt. Maar er is nu een nieuwe
generatie gekomen, die wat romantieser is
en die ziet dat de oude dorpskern met veel
meer fantasie en liefde is gebouwd dan de
nieuwbouwwijken. Er zijn nog maar zo
weinig vissersdorpen in Nederland. Laten
we ze asjeblieft behouden. Want we moeten
goed beseffen dat het nooit meer terug-
komt, als het eenmaal weg is. We moeten
de noordbuurt weer een gezicht geven. En
dat zullen we moeten doen door samen
te werken met de gemeenteraad en het
kollege van b en w. Want we hebben elkaar
hard nodig'.

Na dit betoog van de heer Rijnbergen
krijgen de aanwezigen gelegenheid vragen
te stellen. Meneer Moll is de eerste. 'Er is
al veel gesloopt in de noordbuurt. Het
is mijn mening dat er op die kale plekken
weer huisjes in dezelfde stijl moeten
worden opgebouwd. Dus net zo groot als
de oude vissershuisjes en niet zulke
enorme grote huizen, zoals er nu één in de
Pakveldstraat wordt gebouwd. Verder vind
ik, dat in de eerste plaats de porspron-
kelijke bewoners de gelegenheid moeten
krijgen in de noordbuurt te gaan wonen en
niet mensen die van buiten komen en toe-
vallig poen hebben om die pandjes op te
knappen. Daarom zouden mensen die hun
huis zelf willen renoveren ruime subsidie
moeten krijgen'.

Meneer Rijnbergen antwoordt hierop
als volgt: 'Ik vind het een uitstekend idee
om mensen geld te geven zodat ze zelf
hun huisje kunnen restaureren. Er is wel
veel geld voor nodig, maar er is nog meer
geld nodig voor het saneringsplan, dus
het lijkt me wel te realiseren. Maar dat is
natuurlijk een zaak voor de gemeenteraad'.

kritiek op genootschap
Enkele leden van het Genootschap

Oud Zandvoort betreuren het, dat er nie-
mand aanwezig is van het bestuur van dit
genootschap. 'Dit is toch van primair belang
voor deze vereniging. Vorige week heeft
men nog dia's laten zien over de renovatie
van oude huisjes in een of andere kust-
plaats. Maar als men hier werkelijk iets
kan doen voor het behoud van een gedeelte
van het oude vissersdorp, laat men het
afweten. Ik voel mij gepakt en vele Zand-
voorters met mij. Het genootschap heeft
gefaald, het kan nu wel verdwijnen', aldus
een lid van het 'lieve' genootschap. De heer
Rijnbergen eveneens lid van het schap, •
verklaart ook diep teleurgesteld te zijn. '

Foto's Frans Groenhelde

'Het Genootschap Oud Zandvoort zou zich
hier nu juist mee bezig moeten houden'.

De heer Versteege, die een grote
garage heeft in de Pakveldstraat, verklaart
het oneens te zijn met de eerste doelstel-
ling van de aktiegroep, namelijk: niet
verder slopen. 'Je kan niet alles behouden.
Er zijn huizen bij, die absoluut gesloopt
moeten worden.' Arie Citroen is het met
het laatste eens. 'Er zijn naar alle waar-
schijnlijkheid inderdaad huizen die gesloopt
moeten worden. Dus als wij zeggen 'niet
verder slopen', bedoelen we daarmee dat
de sanering moet worden stopgezet totdat
het bestemmingsplan opnieuw is bekeken
door de raad en de buurtbewoners te-
samen'. Maar de heer Versteege blijft zich
tegen de plannen van het aktiekomité ver-
zetten. 'Een paar jaar geleden zaten we
ook hier, met de gemeente. Toen had er
niemand bezwaren. Nu is het plan al ge-
deeltelijk uitgevoerd, er is al veel
gesloopt, er zijn al nieuwe huizen gebouwd
en er zijn veel mensen die hun toekomst-
plannen op het saneringsplan hebben ge-
baseerd. Dat kan je niet meer terugdraaien.'
Iemand uit de zaal zegt hierop: 'Toen we
hier een aantal jaren geleden zaten was
alles nog onduidelijk. Er waren destijds
bovendien nog mooie plannen, er zouden
winkeltjes komen en kunstenaars zouden
zich er vestigen. Maar nu zien we wat er
van terechtkomt: er worden pandjes ge-
sloopt die nog best goed zijn en er komen
huizen bij die totaal niet in de buurt
passen. We moeten nu nog zien te redden
wat er van te redden valt.'

Arie Citroen zegt het volgende tegen
de heer Versteege: 'Het is logies dat u
opkomt voor uw eigen belang, u heeft er
voor ettelijke duizenden guldens ge-
investeerd, u heeft uw toekomstplannen
geheel gebaseerd op het oude plan. Het
aktiekomité zal daar rekening mee moeten
houden. Maar dat betekent nog niet, dat
de nooidbuurt gesloopt moet worden.'
Volgens architekt Van Oostrum is het ook
in het belang van de heer Versteege als
er bij zijn bedrijf 'een fijn buurtje komt,
dat smoelwerk heeft'. De heer Versteege
blijft echter het oorspronkelijke sanerings-
plan goed vinden.

Nadat nog enkele mensen vragen
hebben gesteld, doet één der aanwezigen
het voorstel een buurtkomité te vormen
uit de aanwezige noordbuurtbewoners. Zijn
voorstel valt in goede aarde. Veertien
noordbuurters verklaren zich bereid zitting
te nemen in de buurtraad. De buurtraad
zal fungeren als spreekbuis van de wijk-
bevolking en zal aanwezig zijn bij alle
verhandelingen betreffende de wijk. Ook
heeft de raad tot taak binnen afzienbare
tijd verkiezingen uit te schrijven voor de
bewoners van de buurt. 'Want we gaan
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Tengevolge van een frontale botsing
op de Zandvoortselaan in de nacht van
vrijdag op zaterdag werd een 18-jarige
haarlemse motorrijder zo ernstig aan een
van zijn benen gewond, dat dit later in
een ziekenhuis in zijn woonplaats moest
worden geamputeerd. Een duopassagier
werd eveneens gewond in een ziekenhuis
opgenomen. Het ongeval gebeurde toen de
motorrijder met grote snelheid de bocht .
nam nabij de Blinkertweg en op het linker-
weggedeelte tegen een uit Haarlem komen-
de auto botste. De inzittenden van de
wagen bleven ongedeerd.

Het jaarlijks paasvoetbaltoernooi voor
zandvoortse basisscholen is vastgesteld op
woensdagmiddag 10 april — voorronden —
en zaterdagmorgen 13 april — halve en
hele finales — op de ZVM juniorvelden
aan de Van Lennepweg. Aan het toernooi
nemen acht elftallen deel, die, verdeeld
in twee, poules van vier teams, wedstrijden
van tweemaal vijftien minuten zullen spelen.
De prijsuitreiking zal direkt na afloop van
de finale plaatsvinden.

Het afgelopen weekeind werd bij de
politie aangifte gedaan van diefstal van een
karavan, welke was neergezet op het par-
keerterrein aan de Van Alphenstraat/hoek
Van Lennepweg. Van de dader(s) ontbreekt
tot op heden elk spoor.

De officiële opening van het in de
herfst van '73 in gebruik genomen nieuwe
bejaardenhuis het 'Huis in het Kostverloren'
is vastgesteld op zaterdag 20 april a.s.

uit van een demokraties beginsel en deze
wijkraad is niet gekozen", aldus Arie
Citroen. De architekten Rijnbergen en Van
Oostrum zullen de raad van advies dienen.
Naast de wijkraad zal het aktiekomité
blijven bestaan, om onderdak te bieden
aan mensen die niet zelf in de noordbuurt
wonen, maar wel graag willen, dat het
oude' vissersdorp behouden blijft en zich
daarvoor willen inzetten. Tenslotte is het
niet alleen een zaak van de bewoners zelf,
maar van alle Zandvoorters.

Vanavond komt de wijkraad voor het
eerst bijeen in het Gemeenschapshuis,
tesamen met de beide architekten en het
aktiekomité. Er zal dan gesproken worden
over de opstelling tegenover het gemeente-
bestuur. Mensen die zich alsnog willen
opgeven om zitting te nemen in de voor-
lopige wijkraad krijgen daartoe vanavond
gelegenheid. Dat kan ook na vanavond nog
als men kontakt opneemt met Arie Citroen,
Kruisweg 30. Ron d. V.



verrassende balletuitvoering
in kongreszaal van zomerlust

Bovenstaande foto van Frans Groenhelde toont een spelmoment uit een van de
216 partijen die zaterdag en zondag werden gespeeld in het door BC Lotus Zandvoort
georganiseerde open C toernooi in de Pellikaanhal aan de A. J. v. d. Moolenstraat.
Aan het badmintonevenement werd deelgenomen door 160 spelers en speelsters die
in een ongedwongen en sportieve'sfeer met elkaar de strijd aanboden In enkel- en
dubbelspelen. Zaterdag werden tussen half tien 's morgens en half acht 's avonds de
voorronden afgewerkt en zondag volgden tussen tien en half acht-de halve finales
en eindwedstrijden. Bij het dames enkelspel werd Truus Oesterholt winnares, gevolgd
door Corrle van Duivenbode en Anke van der M i je op de tweede en derde plaats.
Hans Heerens eindigde bij het heren enkelspel op de eerste plaats, John Keizer en
Ted Nuyten werden resp. tweede en derde. Bij het dames dubbel eindigden I. Jongert
en N. Gerbranda op de eerste plaats, de duo's M. Leimena en R. Trouwerbach en
T. Oesterholt en D. Scholten werden tweede en derde: Het heren dubbel leverde een
zege op voor het team, J. Leen en H. Heerens en een tweede en derde plaats voor
het duo D. Blauwboer en F. Kammeyer en R. Garrelfs en N. v. Horwegen. Het
gemengd dubbel werd gewonen door T. Oesterholt en D. Blauwboer, tweede werd
het koppel W. Heerens en H. Heerens en derde J. Heynen en J. Heynen. De voor
het beste Lotus gemengd dubbel beschikbaar gestelde wlsselbeker ging tenslotte
naar L. Nieuwenburg en J. Leen.

zandvoortm. moeizaam
naar 1-1 gelijkspel

De wedstrijd die Zandvoortmeeuwen
eergisteren tegen Kennemers speelde is —
tegen de verwachting In — geen reprise
geworden van de suksesvolle ontmoetingen
van de twee voorafgaande zondagen. Dit
keer geen elftal met fantasierijke aan-
valskombinaties en flitsende manoeuvres
zoals tegen Beverwijk, maar een moeizaam
zwoegende ploeg die tenslotte genoegen
moest nemen met een 1—1 gelijk .spel.

t
De start van Zandvoortmeeuwen was

veelbelovend maar na een kwartier
spelen was de vaart eruit en moest de
verdediging in aktie komen om de op toeren
rakende voorhoede van Kennemers een halt
toe te roepen. Dat bleek een nogal zware
opgave voor de defensie van de thuisklup
die zich slechts met de grootste moeite
staande wist te houden. Ondertussen pro-
beerden de zandvoortse aanvalsspisen het
middenterrein te heroveren en vandaar uit
de achterhoede van Kennemers te bestoken.
Dat lukte en in de 35e minuut slaagde
Aaldert Stobbelaar erin de verdediging van
de gasten binnen te dringen en op korte
afstand te scoren, 1—0. De kansen lagen
na dit doelpunt voor het grijpen maar de
voorhoedespelers aarzelden te lang met het
afgeven van de bal, waardoor de mogelijk-
heden niet of onvoldoende werden benut.
Een minuut voor rust verscheen Kees Bruin
volkomen onbedreigd voor het verlaten
doel van de tegenstander en had de bal
zo voor het inschieten. Die weelde bleek
te zwaar voor zijn schouders en hij schoot
keihard naast de doelpalen.

Direkt na de hervatting mo~êsten de
kustbewoners werkelijk alles in het werk
stellen om zich de fel aanvallende Ken-
nemers letterlijk en figuurlijk van het lijf te
houden. De bezoekers gingen er bijzonder
lors tegenaan en het zag er naar uit dat
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Bij de uitvoeringen, die het Dans- en
Balletcentrum John de Boer vrijdag- en
zaterdagavond In gebouw Zomerlust gaf.
kwam duidelijk naar voren dat Gemma de
Boer, die In 1967 het diploma ballet-
pedagoog behaalde als afsluiting van haar
studie bij het Koninklijk Conservatorium en
daarna optrad bij het Nationale Ballet,
een bekwaam choreografe Is. Daarvan
getuigde haar ballet 'Kinderfantasie' dat
zij maakte op muziek van o.a. Chopin,
Llszt, Dvorak, Stravinsky, Strauss en Si-
belius, en dat een onderdeel vormde van
Balletvariaties 1974, waarmee ze haar
balletschool op bovengenoemde avonden
introduceerde.

Na een welkomstwoord van John de
Boer openden acht gevorderde leerlingen
het programma met oefeningen aan de
barre en adagio's waarin verschillende
passen en sprongen, de pas de chat, pas
de bourré, glissade's en changements, om
er maar enkele te noemen, knap verwerkt
waren tot heel plezierige dansen, waarin
ook aan de armposities alle aandacht was
geschonken.

In de hierboven genoemde 'Kinder-
fantasie' verplaatst Gemma de Boer ons
in de gedachtenwereld van het meisje José.
dat, wanneer een tovermannetje op zijn
zilveren fluit speelt, glimwormen, vogels en
bloemen ziet dansen. Maar het toverman-
netje kan meer. Hij tovert een poppen-
theater en de eigenaar daarvan laat voor
José, die hij erg aardig vindt, de poppen
dansen. Wanneer er echter moeilijkheden
ontstaan lost het tovermannetje die op
door met een schrille fluittoon het hele
poppentheater weg te toveren. José is wel
geschrokken, maar weet nu tenminste
waarover ze een opstel zal schrijven. De
poppen, vogels, bloemen, bloemenkoningin
en de glimwormen, natuurlijk waren ze
allemaal vertederend, maar wie neemt ons
kwalijk dat we de twee in het groen
geklede popjes die uit de doos kwamen
en het allerkleinste vogeltje met zijn
hulpeloos fladderende wiekjes even apart
noemen?

Bijzonder verdienstelijk optreden van de
solisten, het meisje José (nog wel een
beetje onwennig op spitzen), de moeder,
de assistente en het tovermannetje, waarbij

ook hun goede mimiek opviel, maar een
opmerkelijke begaafdheid toonde toch wel
de eigenaar van het poppentheater.

Na de pauze stond het jazzballet een-
traal, ruim tien jaar geleden, mogelijk
zelfs nog langer, overgekomen uit Amerika.
We herinneren ons dat men aanvankelijk
nogal skepties stond tegenover deze vorm
van dansen. Nu is ze uit het programma
van balletakademies niet meer weg te
denken. De leerlingen gaven van deze
techniek een uitstekende demonstratie. Het
jazzballet 'Invitation" op muziek van Alye
Keta en in choreografie van Gemma de
Boer vormde het besluit van een heel
bijzonder balletgebeuren, waarvan we
eerlijk gezegd geen idee hadden dat dit
zich in ons eigen Zandvoort kon afspelen.
En dan tot slot 'wat ons trof:

dat alle kinderen persoonlijk een boe-
ketje bloemen overhandigd kregen, iets dat
we bij uitvoeringen van balletscholen nog
niet eerder meemaakten en dat toch wel
bijzonder aardig is;

dat Lies Kaak-Vieberink, de moeder
van Gemma de Boer, alle kostuums ont-
worpen én zelf vervaardigd heeft, waarvoor
haar dochte haar met een boeket rozen
bedankte;

dat men er in geslaagd was de talrijke
aanwezigen (vrijdag- en zaterdagavond
waren er totaal meer dan ruim 700 belang-
stellenden) zo te rangschikken dat er een
flinke ruimte voor de uitvoerenden over-
bleef, hoewel we het verlangen naar op-
treden in een echte schouwburg, zoals John
de Boer in zijn dankwoord opmerkte, heel
begrijpelijk vinden en, gezien de prestaties
van de leerlingen, zeker wanneer ze dit
peil houden, ook alleszins gerechtvaardigd.

Kr. M.
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zij ieder moment een doorbraak zouden
forceren. Toch zou het nog ruim twintig
minuten duren voor de gasten de vruchten
van hun ruwe spel zouden plukken. In de
22e minuut beoordeelde de overigens voor-
treffelijk spelende keeper Pellerin een
manoeuvre van Bierenbach van Kennemers
verkeerd en dook over de bal, 1—1. Het
spelpeil verminderde hierna zienderogen en
bereikte een punt, waarop de scheidsrechter
zijn notitieboekje ging hanteren. Eén van
de Kennemers werd opgeschreven wegens
natrappen.

Door de vervanging van twee spelers
probeerden de gasten in de slotase het
winnende doelpunt te forceren. Maar het
aanspreken van de reservebank leverde
Kennemers niets op. Zandvoortmeeuwen
bleef overeind en de stand bleef 1—1.

Hier volgt de stand in de kompetitie,
na de wedstrijden van afgelopen zondag:

Twee gebeurtenissen in sociëteit
'Duysterghast'.

Vrijdagavond werd door de leden een
nieuw bestuur gekozen en zaterdagavond
vond in de ruimte van de sociëteit aan de
noord boulevard de prijsuitreiking plaats
aan de winnaars van de 'Prix de Joke '47'.

Het nieuwe bestuur werd als volgt
samengesteld: J. G. Bisenbreger, voorzitter,
W. A. Nederlof, vice-voorzitter, mevr.
Sprenkeling, sekretaresse, H. Meijer, pen-
ningmeester en H. G. de Brave, kornmis-
saris. Verder werden ballotagekommissie,
evenmentenkommissie (voorzitter K. G.
Hendrikse) en financiële kommissie (voor-
zitter E. H. C. Jongsma) opnieuw samen-
gesteld.

Meegedeeld werd dat de schuldenlast
van de sociëteit (ƒ 70.000,—) nog voor
het eind van dit jaar zal zijn afgelost.

Zaterdagavond werden in Duysterghast
de door het 'Nationaal 1 april Genootschap'
beschikbaar gestelde bronzen loeressen aan
de door een jury aangewezen 'beste grap-
penmakers van het seizoen' achtereenvol-
gens uitgereikt aan de akteur Joop Dpderer
(kategorie humor in beeld), de belgiese
makers van een tv reklamespot over tapij-
ten (humor in reklame) en aan Theo
Reitsma en Hennie Budie voor hun 1 april
tv-grap rond de bekende Feyenoordspeler
Wim van Hanegem (humor in daad). Aan
de uitreiking van de loeressen gingen zater-
dagmiddag een paar spektakulaire evene-
menten vooraf. De aankomst per boot aan
het strand van een aantal bekende per-
soonlijkheden, o.w. sinterklaas en het kerst-
mannetje en een kranslegging bij het door
onbekenden ontvoerde en in de fontein voor
het raadhuis geplaatste loeresbeeld.

En tenslotte heeft loeres zijn laatste
ontvoering — het beeld werd al eerder
er gelegenheid van een 'Prix de Joke'

gekaapt — niet overleefd. Voorbijgangers,
die naar men aanneemt onder invloed
verkeerden, hebben het beeld in de nacht
van zondag op maandag in de fontein voor
het gemeentehuis omgegooid. Het vijf-
honderd kilo wegende gevaarte brak daarop
in drie stukken. De maker van het beeld,
de.heer E. v. Tetterode, noemde de ver-
nieling van zijn loeres een daad van ordinair
vandalisme. Dit heeft niets meer met een
1 april grap te maken, zei hij tegenover
een medewerker van een regionaal dagblad.
Hij vond dat de zandvoortse politie onvol-
doende toezicht had uitgeoefend in de
omgeving van de fontein.

Het gaat waarschijnlijk te ver om te
veronderstellen dat de geheimzinnige beel-
den op het Paaseiland in de Stille Zuidzee
wraak hebben genomen op het eksemplaar
waarvoor zij model hebben gestaan.

De Belg Ludo Dielis'heeft het in hotel
Bouwes gehouden Europees kampioenschap
bandstoten gewonnen. Tweede werd de
Fransman Francis Connesson en derde onze
landgenoot Hans Vulting. Het biljarttoer-
nooi, onder auspiciën van het distrikt
Haarlem van de Kon. Ned. Biljart Bond,
werd vorige week donderdag geopend door
wethouder N. J. Janssens. Vrijdagmorgen
vond in het raadhuis een officiële ontvangst
plaats van de deelnemers, officials en
scheidsrechters door het gemeentebestuur.
Zondagavond werd het toernooi besloten
met het overhandigen van een zilveren
beker aan de nieuwe europese titelhourfer
door een bestuurslid van de KNBB.

Jeugdige leden van de 'Haarlemse
Stichting Jonge Onderzoekers' hebben za-
terdagmiddag aan hè strand tussen Noord-
wijk .en Zandvoort met sukses een vaste-
brandstof raket gelanceerd, vanaf een vijf
meter hoge lanceertoren. De raket, welke
een maksimumsnelheid onwikkelde van
700 km per uur, bereikte een hoogte van
2 km en legde in horizontale richting een
afstand af van 800 meter. Het opzetten
van de toren gebeurde onder toezicht van
de zandvoortse politie, welke het publiek
op ruime afstand van de lanceerinrichting
hield. Van tevoren waren diverse maat-
regelen genomen om de veiligheid van da
strandbezoekers te waarborgen.

Wij zoeken voor ons kleine handelskantoor

sekre-faktyp-boekiste
u begrijpt het wel, véél moeten we aan HAAR overlaten belt u eens 62 26

('s avonds 37 36)

eanduaarrSE teranr
^

DEURSEN
CHNISCHE HANDELSONDERNEMING

Oosterparkstraat 68



bleyle

SUPERKOONE

DAMES-SLIPS
100% katoen. Er kan een

klein foutje inzitten,
daarom

UITZOEKEN
voor het leven van nu

volledige collectie
Dames- en heren BLEYLE kleding bij:

CORTINA-modes
Kerkplein 3 - Zandvoort

vanaf l april ook zondags geopend van 12-18 uur

GEVRAAGD

2 kamermeisjes
HOTEL V. D. AAR,
Brederodestraat 44.
Telefoon 4802.

PASSAGE 25—31 - ZANDVOORT

W8E REKENT KOOPT BIJ

textiel supermarkten
DOOR HEEL DE RANDSTAD HOLLAND

Ruilen of Uw geld terug? kan altijd maar ...i alleen met kassabon.

Walra • Waalre, leverancier van linnenuitzetten vr.

verkoop-dames
in Zandvoort

Wij bieden u een aantrekkelijke bijverdienste voor
het bezoeken van en adviseren aan meisjes, die in-
lichtingen over de Walra-uitzetten gevraagd hebben.
Complete monster-kollektie wordt gratis ter be-
schikking gesteld. Opleiding en begeleiding is
geheel verzorgd.
Dames met verkoopervaring genieten voorkeur.

Hebt u belangstelling?
Bent u 2 a 3 avonden per week vrij?
Beschikt u over een auto? En bent u minstens
30 jaar?
Belt u dan onze Heer Steenstra voor nadere inlich-
tingen, (04904) 2423.

B.V. WALRA Weverijen - Hofleverancier
Molenstraat 5 • Waalre N.B.

Concertgebouw
Haarlem

DONDERDAG 4 APRIL Aanvang 8.15 uur

Dutch Swing College

Teddy Wilson
Kaarten ƒ 10,— en ƒ 12,— aan de kassa van het
Concertgebouw tussen 10—17 uur. Telefonisch
tussen 12—17 uur. — CJP geldig.

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het noott.

Maar met een

advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen

naar nummer 2135.

eanduoorrse hoeranr

't Kinder/winkeltje is uit z'n jasje gegroeid.
De ruimte werd te klein en de klanten te groot.
Daarom openerï~wij op

dinsdag 2 april
lichter de kleuterboeliek een speciale boetick
voor grote kinderen eit kleine grote mensen.

Wij hebben onze bestaande collectie kindcrkle-
ding uitgebreid met kleine -dames- en heren-
maatjes.

Kom eens kijken.

't (Kmder)winkeltje
Buureweg 1-3
Zandvoort
Tel. (02507) 6580

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij beta-
ling voor plaatsing op reke-
nlng wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Voor fouten In telefonisch
j opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Te koop aangeb. metalen
stapelbed met matrassen en
hardboard, ƒ 80,-; kinder-
fiets tot 8 jr., ƒ 30,—. Mevr.
Haeck, Prof. Kouwerstr. 37,
Haarlem (Boerhaavewijk).
Tel. 023—332767.

Te koop aangeb.: een 1-pers.
bed + matras, een ,2-pers.
bed zonder matr. Tel. 6783.

Huish. hulp gevr. v. enkele
ochtenden per week. Vinken-
straat 1. Tel. 3393.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 4.1
Zandvoort

Gevr. flinke jongeman van
17 tot 20 jr. voor alle voor-
komende werkzaamheden v.
het seizoen. Hotel Astoria,
Dr. Gerkestraat 157- 159.
Tel. 4550.

Te huur garage omgeving
watertoren.
Br. no. 2600, Zandv. Krt.

Vrouw 50 jr., zoekt werk
voor de avonduren, admini-
stratief, typen e.d.
Br. no. 2400, Zandv. Krt.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695.-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur.
vrijdags tot 21 uur.

CONDOOMS
Nergens voordeliger!

D U R E X GOSSAMER *
D U R E X FETHERLITE
N.V.S.H. (concep) ROSE

TIJDELIJK 6 STUKS

G R A T I S
BIJ AANKOOP VAN

u. 12 STUKS

UW WINST / 4,50* of ƒ 6,-

B O O K S H O P
Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.)



verkeer kan veiliger door
kennis van gedragsregels

... Is het steeds terugkerend motto
boven deze rubriek, waarin de Informatie-
dienst van de zandvoortse verkeerspolitle
nuttige tips en wenken geeft aan alle
katgorieën weggebruikers ter bevordering
van de veiligheid van het verkeer In- en
bulten de gemeente.

Deze week zou boven de rubriek
echter beter de kop kunnen staan: 'Een
gewaarchuwd man telt voor twee'. Want
het gaat dit keer over de papieren die de
automobilist of motorrijder altijd onder

akkordeon vereniging
zandvoort
begroette het voorjaar

Ter begroeting van het ontluikende
voorjaar heeft akkordeonvereniging 'Zand-
voort' afgelopen vrijdag een konsert ge-
geven in gebouw 'De Krocht'. Het ongeveer
honderdkoppige publiek werd na afloop
nog in de gelegenheid gesteld om de
voorjaarsvreugde te uiten in een feestelijk
bal.

Met akkordeonmuziek is het altijd een
beetje behelpen, er is en wordt niet veel
muziek voor dit instrument geschreven.
Dat is het gevolg van het feit, dat de
akkordeon een nogal negatieve plaats
inneemt in het grote instrumentenrijk. Zo
is het op nagenoeg alle muziekscholen en
konservatoria onmogelijk om een vakoplei-
ding te volgen voor dit instrument. Slechts
enkelen weten door te dringen tot de top,
zo denk in aan ons aller John Woodhouse,
die het in het amusementswereldje nog zo
gek niet doet.

Ook akkordeonvereniging 'Zandvoort'
heeft zich moeten behelpen met arran-
gementen van bekende en minder bekende
werkjes. Het uit zeventien leden, waaronder
een organiste en een slagwerker, bestaande
orkest heeft zich op innemende wijze van
zijn taak gekweten. In een elftal melodieën,
waaronder een aantal walsen, van o.a.
Beethoven en Paul Lincke, van wie de
operette 'Frau Luna', gaf men blijk van
een voldoende aanwezige techniek. Op
enkele slordigheden na wist dirigent
J. Davids zijn orkest door de moeilijkheden,
die deze arrangementen soms met zich
meebrachten, heen te leiden. Tenslotte wil
ik nog de aandacht vestigen op Greet Paap,
die in het enige originele werk van Curt
Mahr de solopartij voor haar rekening nam
en zich ook vaak in de andere nummers
met solo's bezighield. Herman

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

COBI BEEK-MEISNER
Schoonheidsspecialiste

Willem Draijerstraat 3 • Tel. 3412
DE SCHOONHEIDSSALON VOOR

D A M E S en H E R E N !
OOK VOOR BADGASTEN

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoons 2135

handbereik moet hebben om deze in voor-
komende gevallen te kunnen tonen, o.a. bij
verkeerskontrole, ongevallen en de verkoop
van het voertuig.

De verkeerskontrole — die veelal
tijdens de nachtelijke uren wordt uitgevoerd
— heeft p.m. tot doel vast te stellen of
automobilist en motorrijder wel in het
bezit is van de vereiste rijdokumenten —
het rijbewijs en het kentekenbewijs.
Recente peilingen onder autobestuurders
en motorrijders hebben aangetoond dat
men vooral wat het kentekenbewijs betreft,
nogal achteloos en nonchalant is. Velen
blijken er nog niet voldoende van bewust

dat het van groot belang is in voorkomende
gevallen te kunnen aantonen dat de auto
eigen bezit is of eigendom van de zaak of
firma waar men werkt.

Wanneer men hiertoe niet in staat
blijkt, kan dat minder prettige gevolgen
hebben. B.v. wanneer men zijn wagen ver-
koopt en verzuimt het kentekenbewijs op
naam van de nieuwe eigenaar te laten over-
schrijven. Men blijft in zo'n geval verant-
woordelijk voor de met de auto gepleegde
overtredingen, tenzij men de politie tijdig
van de identiteit van de nieuwe eigenaar
op de hoogte weet te stellen.

Verder moet er rekening mee worden
gehouden dat de politie bij kontrole niet
op de hoogte is van de identiteit van een
bestuurder zonder papieren. Er moet dan
door middel van een nader onderzoek
worden vastgesteld dat deze de eigenaar
is van de auto of motor. Dergelijke situaties
kan men voorkomen door er voor te zorgen
de benodigde papieren altijd op zak te
hebben. Ga dan ook niet rijden alvorens

na te gaan of de dokumenten aanwezig zijn
Voorkomen is tenslotte beter dan genezen,
aldus het advies van de verkeerspolitie, di«
tenslotte automobilisten aanraadt, het rij-
en kentekenbewijs bij het verlaten van de
auto niet in het dasboardkastje te laten
liggen.

Het zal zeker niet de eerste keer zijr
dat een automobilist na het verlaten van
zijn wagen — te laat — tot de ontdek-
king komt dat hij zijn autopapieren heeft
achtergelaten. Wanneer de wagen dan latei
met de papieren blijkt te zijn verdwenen
kost het vaak de grootste moeite de auto
weer pp te sporen en in eigendom terug
te krijgen.

familie en handelsdrukwerk

drukkerij OUut v/h gertenbacl
achterweg l,'tel. 6581, zandvo'ort

Nog steeds feest
Haarlems Matrassenhuis

JAAR
JUBILEUM-AANBIEDINGEN

JUBILEUM-KORTING-AKTIE
onder het motto...
„slaap niet op 'n VODPENBAAL"

In samenwerking met Nederlands grootste
matrassenfabriek ... U B l C A* ...

EEN GRANDIOZE AANBIEDING!!

UBICA - POLYETHER 16 cm DIK
SOORTELIJK GEWICHT..

80 x 190 135,-

90 x 190 149,-
90 x 200 164,-

120 x 190 204,-
130 x 190 232,-

140 x 190 260,-
140 x 200 280,-

20°/

207

207
207

207

207

207

o

o

40
(BELANGRIJK!)

nu 108,-
nu 119,20
nu 131,20
nu 164,40
nu 185,60
nu 208,-
nu 224,-

COMPLETE
TIENERKAMER
• ROOD-WIT *
• BUROKAST 215.—
• LINNENKAST 198.—
• NACHTKASTJE . 67.-
« LEDIKANT 80x190 139.—

COMPLEET van 619.— 575.—

DIDAS

„VACHTDEKENS"

1-PERSOONS 49,50

L1TS-JUMEAUX 89,50

VÉREN-KUSSENS
Normaal 16.50 per stuk

JUBILEUM AANBIEDING

2 stuks voor 25,-

OOK VOOR SLAAPKAMERS
Komt u even kijken, het is de moeite waard !!

HET HAARLEMS MATRASSENHUIS
Grote Houtstraat 103 - HAARLEM - Unieke collectie op twee etages!
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drukke paasdagen

U weet waarschijnlijk al uit eigen ervaring of door middel van dag- en streek-
bladen dat Zandvoort drukke en voor de middenstand profijtelijke paasdagen heeft
beleefd. Alleen de strandbedrijven bleven wat achter bij dit voorproefje van het
massabezoek aan de badplaats. Dat kwam door de krachtige wind waardoor de
temperatuur wat aan de schrale kant uitviel. En dan wil het met de bezetting van
de strandstoelen en de 'zonneterrassen niet erg vlotten. Maar voor de rest was het
allemaal vreugde en blijdschap onder de neringdoenden. Vooral onze oosterburen
hebben weer een flink gedeelte van hun week- en maandloon In de konsumptieve
sektor besteed.

Ook buiten de paasdrukte viel er zo het een en ander In Zandvoort te beleven
en daarvan brengen wij de lezer in dit nummer van de koerant verslag uit.

autoraces
De eerste autoraces van dit seizoen

op tweede paasdag op het Cenav-circuit
was nog geen vier minuten aan de gang
of er dreigde al een ramp te gebeuren.
De Simca-Rally van Cees van Oosterom
sloeg na een slip bij de uitgang van het
voormalige bos over de kop en vloog in
brand. Het liep door het doortastende
optreden van een wachtpost — brandweer-
man Blankendaal uit Heemskerk — en
de snelle aankomst van een der zes nieuw
aangeschafte bluswagens, gelukkig alle-
maal goed af.

De brandweerman trok Van Oosterom
direkt uit de oplaaiende vlammen waarna
het personeel van de bluswagen samen
met de zandvoortse brandweer onmiddellijk
aan de blussingswerkzaamheden begon.
Van Oosterom liep slechts een paar lichte
brandwonden op waarvoor hij in een
Haarlems ziekenhuis werd behandeld.
Twee andere ongevallen liepen eveneens
zonder fatale persoonlijke kwetsuren af.
De coureur Rob Schippers raakte na een
botsing tijdens de formule vee races be-
kneld in zijn omgeslagen racewagen. Dit
gebeurde in de 8e ronde op de Hunzerug
en ook hier bleken de hulpdiensten in staat
tot snel ingrijpen. Schipper hield aan het
ongeval enkele schaafwonden over.

In de 15e ronde van de formule vee
race werd de wagen van coureur Nicolaas
in de flank aangereden. Ook Nicolaas
werd vrijwel direkt na de botsing'uit zijn
vernielde wagen bevrijd. Met lichte ver-
wondingen moest de rijder in een zieken-
huis worden opgenomen.

Hoewel in al deze gevallen de pa-
raatheid van de hulpdiensten niets te wen-
sen overliet, blijft het gevaar voor een
katastrofe — inharent aan autoraces —
levensgroot aanwezig.

De wedstrijd voor de formule vee 1300,
verreweg de belangrijkste wedstrijd van
de deelnemende kategorieën, eindigde in
een zege voor Leo Steenbergen. In de
serie toerwagens groep 1 van ƒ 8.000 tot
ƒ 10.000 behaalde onze jeugdige plaats-
genoot Jan Lammers een overwinning.

De uitslagen van de paasraces,
welke een internationaal karakter droegen,
luiden tenslotte als volgt:

Toerwagens groep 1 tot 8000 gulden:
(12 ronden 50,7 km): 1. van Dongen
Simca Rallye 1 26.17.0 (gem. snelheid
115,779 km-uur), 2. Versteegh Simca
Rallye I. 8000 tot 10.000 gulden: 1. Lam-
mers Simca Rallye II 24.55,1 (g.s. 122,097
km-uur). Formule vee (24 ronden 101,4
km): 1. Steenbergen (Ned.) Kaaiman
41.05,2 (g.s. 148,134 km-uur), 2. Van
Ginneken, Kaaiman, 3. Hingst, Kaaiman-
Bell, Loeffelsender (Wdl). Snelste ronde:
Van Ginneken 1.41,1 (g.s. 150,478 km-u).
1150—1300 cc: 1. Dijkstra, Fiat 128
Coupe 28.36,0 (g.s. 132,984 km-uur), 2.
Redeke, Alfa Romeo 1300. Snelste ronde:
Dijkstra 1.50,5 (g.s. 137,677 km-uur).
Boven 1300 cc: 1. Akersloot, Ford Capri

vaar
FIETSEN

en
, - BROMMERS

VER5TEEGE

2600 26.56,1 (g.s. 141,257 km-uur), 2.
Berg, FFord Escort. Snelste ronde: Aker-
sloot 1.45,2 (g.s. 144,613 km-uur). Toer-
wagens groep l (12 ronden 50,7 km):
22.500.— tot 35.000,—: 1. Fred Franken-
hout, Opel Commodore 22.52,3 (g.s.
133,033 km-uur). Snelste ronde: Franken-
hout 1.52,2 (g.s. 135,591 km-uur). 15.00,-
tot 22.500,—: 1. Deen, Alfa Romeo 2000
23.12,4 (g.s. 133.450 km-uur). Snelste
ronde: Deen 1.54,0 (g.s. 133,450 km-uur).
Toerwagens groep II (15 ronden 63,4
km): 1000 tot 1500 cc: 1. Michael Franz
(Wdl.) Fiat 128 coupe 30.15,5 (g.s.
125,730 km-uur). Snelste ronde: Franz
1.598,0 (g.s. 127,843 km-uur). Tot 1000
ss: 1. Kok, Hillman l mp 31.04,3 (g.s.
120,074 km-uur). Snelste ronde: Kok
1.59,1 (g.s. 127,736 km-uur).

ekspositie

HRLTE5TR.IB • TEL -.4433 • ZRMOVDORT

De techniese vaardigheid van de
amateurfotograaf, die de fotografie met
ambitie en overgave beoefent, vormt al
lang geen punt van diskussie meer. Hij
doet bij het ontwikkelen, afdrukken, etc.
etc. niet onder voor de vakman. Technies •
gesproken is hij uit de kinderschoenen. En
de kwaliteit van het werk van de leden
van fotokring Zandvoort — j.l. vrijdag,
zaterdag en beide paasdagen gepresen-
teerd in het Gemeenschapshuis — is
daarop geen uitzondering.

Het waren ook nu weer stuk voor
stuk gave voorbeelden van met uiterste
zorg vervaardigde werkstukken. Maar door
de hoge prioriteit die de kringleden — en
dat geldt ook voor andere fotografen —
geven aan de techniese afwerking dreigt
de artisticiteit nogal eens in het gedrang
te komen. Zo vindingrijk als men zich
toont in de techniek, onderling spreekt men
over niets anders, zo behoudzuchtig en
traditioneel is men vaak bij keuze en be-
nadering van het onderwerp.

Ook de leden van de fotokring blijken
niet of weinig geneigd zich aan eksperi-
menten te wagen en onbekende wegen en
paden te betreden. Daardoor komen de
resultaten van hun inspanning achter de
kamera en in de donkere kamer soms wat
saai over. Het kijken blijft nog te veel
beperkt tot het terrein van het technies
kunnen en raffinement, waardoor het zien
op de tweede plaats komt.

Maar er waren op de paassalon ook
uitzonderingen. Foto's waar kijken en zien
een verrassend en oorspronkelijk geheel
vormden. Op die momenten kon je de
tentoonstelling een belevenis noemen.

De ekspositie werd donderdagavond/
in aanwezigheid van burgemeester Nawijn
en de raadsleden Attema, Joustra en
Weber, geopend door de konsul van de
BNAFV, de heer L. J. Nordt. Aan het slot
van zijn inleiding maakte hij de namen
van de door een jury aangewezen winnaars
bekend. De eerste prijs was voor de heer
L. v. d. Mije (70Va pnt.), de tweede voor
de heer G. van Zwieten de Blom (671A
pnt.) en de derde voor mej. F. L. S. Hen-
drikse (661/2 pnt.). De bekroonde foto's
waren resp. 'Rails', 'Gezicht op het
Spaarne' en 'Regen op een autoruit'.

Volgend jaar bestaat de fotokring
'Zandvoort' een kwart eeuw. Een jubileum
dat men wil vieren met een tentoonstel-
ling, waarvoor binnenkort de voorbereidin-
gen beginnen.

is weer OPEN! i!
Voor een hapje en een borreltje in

een geheel aparte sfeer.
Simon van Collem en echtgenote zien

uw komst gaarne tegemoet.

Haltestraat 44 • Tel. (02507) 59 85.

nieuws kort en klein
Tijdens de begroetingsbijeenkomst

van nieuwe ingezetenen, hedenavond in het
gemeentehuis, zal de heer P. Hoenderdos,
technies hoofdambtenaar bij de dienst van
publieke werken, de debuterende inwoners
inlichten over de stand van zaken m.b.t.
de groenvoorziening in de gemeente.
De begroetingsceremonie zal worden ge-
opend door burgemeester A. Nawijn en
tijdens de intermezzo's zullen leden van de
Zandv. Operette Ver. bekende operette-
melodiën ten gehore brengen. In de pauze
bestaat gelegenheid persoonlijk met het
gemeentebestuur kennis te maken. De
avond begint om 20.00 uur.

De reeds eerder in deze rubriek aan-
gekondigde officiële opening van het nieu-
we bejaardenhuis 'Huis in het Kostverloren'
zal worden verricht door burgemeester
A. Nawijn morgenochtend om 10 uur. Aan
de opening gaat de overdracht van het
bejaardenprojekt door de Stichting Ned.
Centr. voor Huisvesting van Bejaarden aan
het bestuur van het huis, vooraf.

De tonelisten van 'Wim Hildering'
voeren morgenavond in het verenigings-
gebouw De Krocht 'De kleine apostel' op
van de auteur A. W. G. van Riemsdijk
in een bewerking van Henk Bakker. De
voorstelling, die om 20.15 uur begint, is
geheel uitverkocht. De vereniging over-
weegt binnenkort een tweede uitvoering
van het stuk over het voetlicht te brengen.

De paasdrukte in Zandvoort bleek
zeer verleidelijk voor gauwdieven. Zo wer-
den in het afgelopen weekeind zeven brorn-
fietsen, een motor en een auto ontvreemd.
Verder vond een reeks diefstallen uit
geparkeerd staande auto's plaats. In ver-
band met laatstgenoemde diefstallen hield
de politie zeven uit Duitsland afkomstige
knapen aan. Drie werden vastgehouden
evenals twee uit Amsterdam afkomstige
scholieren van 16 en ^8 jaar. De scholieren
wordt medeplichtigheid ten laste gelegd.
Verder werd aangifte gedaan van een in
een café gestolen schoudertas met iden-
titeitspapieren en een bedrag van 2700
mark.

Tijdens de pasen werden op verschei-
dene plaatsen in de gemeente door on-
bekenden vernielingen aangericht, o.m, in
het in aanbouw zijnde zwembad aan de
Van Lennepweg. Aan ruiten en spotlights
werd voor ongeveer ƒ 4000,— kapot ge-
gooid. Wie over deze vernielingen inlichtin-
gen kan verschaffen wordt verzocht zich
met de zandvoortse recherche in verbin-
ding te stellen.

Deze week zijn de lijstnummers van de
politieke partijen die aan de gemeente-
raadsverkiezingen in Zandvoort deelnemen
bekend geworden. De pvda kreeg lijstnum-
mer 1, cda 2, vvd 3, cpn 4, psp-ppr 6
en inspr nu 7.

De afgelopen week gehouden kollekte
ten bate van het dierentehuis aan de
Keesomstraat heeft ƒ1187,14 opgebracht.
Het bestuur van de Stichting 'Kennemer
Dierentehuis' brengt dank aan kollektanten
en gevers, die met elkaat dit resultaat
mogelijk hebben gemaakt.

De onlangs in Zandvoort gehouden
inzamelingsaktie ten bate van de Ned.
Hartstichting heeft ƒ8.11,88 opgebracht.
Voor dit bijzonder fraaie resultaat brengt
het afdelingsbestuur van de hartstichting
gevers en kollektanten hartelijk dank.

Op EERSTE PAASDAG is

weggelopen een
DUITSE HERDER

(14 mnd. oud)

Hij zou een week bij mij logeren en
is misschien zijn baas aan 't zoeken.
Belt u mij astublief op als u hem
gevonden heeft.

J. HEKELAAR
Nieuw Unicum
Zandvoort, Tel. 5441

Verkiezingsfonds CDA
Rekening No. ABN 56.58.40.002

ARP - CHU - KVP

CDA LIJST 2 — 2 9 MEI

Op de komende jaarvergadering van
de plaatselijke afd. van de Algm. Bond v.
Ambtenaren zal de huldiging plaats vinden
van een aantal leden die een kwart eeuw
of veertig jaar lid zijn van het NVV. Aan
de huldiging gaat de behandeling van de
huishoudelijke agenda vooraf. De aftre-
dende bestuursleden J. G. Bisenberger,
L. Cohen, W. Harting, C. Hoedt en C.
Schuiten stellen zich voor een nieuwe
zittingsperiode beschikbaar.

De Zandvoortse Reddingsbrigade
belegt op woensdag 24 april a,s. de alge-
mene ledenvergadering 1974. Van de af-
tredende bestuursleden stellen de heren
F. M. M. Dukkers en W. v. d. Kruk zich
niet herkiesbaar. De heer Aug. v. d. Mije
heeft te kennen gegeven wel als bestuurs-
lid te willen aanblijven.

ierse kinderen
In het kader van de landelijke aktie

'Hulp Noord-lerland' bereidde het plaat-
selijk komité 'Help leren Helpen' de va-
kantie voor die momenteel een aantal
kinderen en volwassenen uit Belfast in
Zandvoort doorbrengen. Dinsdag na
Pasen kwamen ze op Schiphol aan, de
groepjes kinderen met hun ierse leiding,
die nu ook op Texel en in Zierikzee, Bilt-
hoven en Heiloo van een paar weken
ongestoorde rust genieten, rust waar ze
hard aan toe zijn na de onlusten en bom-
bardementen in Londonderry en Belfast.

voetbal

Doordat voor het afhalen van de ierse
gasten de autorijdiensten van de verschil-
lende kerken in Zandvoort waren ingescha-
keld kwam het toevallig zo uit dat alle
vier 'zuilen' met een auto op Schiphol
aanwezig waren. Een verheugend gevolg
van onze plaatselijke oecumene, waar-
tégenover men in gedachten eens even
de oorzaak van de in Ierland ontbrande
strijd moet stellen.

Het bestuur van de rk kerk heeft (bij
wijze van uitzondering) 'Huize Sterre der
Zee' voor de gasten beschikbaar gesteld,
de Maria-Stichting uit Haarlem zorgde
voor bedden, lakens en dekens, partikulie-
ren hielpen het komité aan lampen, gor-
dijnenen en leuke wandyersiering en nu is
'Sterre der Zee' met zijn grote zonnige
vertrekken en zijn immense en toch gezel-
lige keuken waar de gasten zelf hun
maaltijden bereiden, een ideaal vakantie-
verblijf geworden. Het komité doet alles
om het de tijdelijke bewoners naar de zin
te maken en dat men daarin volkomen is
geslaagd bleek uit de plezierige stemming
die er daags na aankomst al heerste.
De kinderen speelden op de zonnige bui-
tenplaats met het zand dat ze in emmer-
tjes van het strand hadden meegenomen
en de jongste, Mona van twee jaar, drib-
belde zo volkomen op haar gemak met
het poppenwagentje door de lange gangen
alsof ze in 'Sterre der Zee' geboren was
in plaats van in het verre Belfast.

Eén van de vier volwassen leidsters is
miss Saidie Patterson, de 67-jarige presi-
dente van 'Women Together', een vrouwen-
organisatie die belangrijk werk doet voor
verbetering van de toestand in Ierland.

Verheugend was het te horen dat de
ierse kinderen die vorig jaar een vakantie
van drie weken in Zandvoort doorbrachten,
nog steeds kontakt met elkaar hebben.
Ze houden regelmatig een reünie, waarbij
ze dan in 'neutrale' busjes naar de plek
van samenkomst worden gebracht.

Nu we weten wat een blijvend gun-
stige invloed de zandvoortse vakantie op
de steeds in angst en onzekerheid levende
ierse kindenen kan hebben wagen we het
toch nog weer even de aandacht op het
gironummer 12676 van de Raiffeisenbank
Zandvoort t.g.v. nr. 32.63.34.289 Aktie-
komité 'leren' te vestigen. Financieel is
het verblijf van de kinderen nl. nog niet
rond en daaraan kunt u iets doen.

Kr. M.

Met het eind van de kompetitie
'73—'74 in zicht is Zandvoortmeeuwen
bezig zijn geschonden prestige in de
tweede klasse van het amateurvoetbal te
herstellen. Tijdens het afgelopen paas-
weekeind haalden de kustbewoners in
eigen huis flink uit tegen Velsen, dat met
4—1 werd verslagen.

De wedstrijd begon met een licht
overwicht van het elftal uit de staalstad,
maar de aanvalsbewegingen van de Velse-
naren werden goed opgevangen en ge-
pareerd door de verdediging van de thuis-
klup. In de beginfase van de ontmoeting
kwamen beide teams enkele malen heel
dicht bij een doelpunt. Aaldert Stobbelaar
schoot rakelings naast een der doelpalen
van Velsen en één van de aanvalsspitsen
van de bezoekers plaatste een treffer op
de houten omlijsting van de goal van
Zandvoortmeeuwen. In de 25e minuut
legde Nanfred Bakels — die de afwezige
Ap Koning verving — met een fraaie
voorzet in dé richting van de vrijstaande
Kees Bruin de basis voor de eindzege.
Bruin ving de bal uitstekend op en knalde
het leer in één beweging achter de keeper
van Velsen, 1—0.

In de laatste twintig minuten voor
de rust trachtte Velsen de voorsprong van
Zandvoortmeeuwen te elimineren, maar
slaagde er niet in de verdediging uit te
schakelen. De beste man was ongetwij-
feld doelverdediger Pellerin die van geen
wijken wilde weten en op de meest kri-
tieke ogenblikken het leer onder kontrole
wist te krijgen.

Na de pauze nam Zandvoortmeeuwen
het heft resoluut in handen en dwong
Velsen in het defensief. |n de 7e minuut
konden de gasten zich niet langer staande
houden onder de toenemende druk van de
thuisklup en er vielen grote gaten in hun
defensie. Door een van die openingen
passeerde Maarten Koper de achterhoede
en schoot de bal achter keeper Hüsch in
het net, 2—O,

Ondanks de hevige tegenakties van
Velsen bleef Zandvoortmeeuwen domine-
ren. In de 16e minuut bracht de onver-
moeibare en in uitstekende vorm verkeren-
de Kees Bruin de stand op 3—O en in
de 35e minuut liet hij keeper Hüsch
opnieuw vergeefs naar de bal grijpen,
4—0.

In de laatste minuten van de wedstrijd
verzamelde Velsen nog eenmaal alle
krachten voor een doorbraak door de linies
van de thuisklup. J. Alland ploegde zich
een weg door de defensie van Zandvoort-
meeuwen en slaagde er in de bal — zij
het met moeite — langs keeper Pellerin
in de touwen te werken. 4—1.

Het bleef bij dit ene tegenpuntje want
Zandvoortmeeuwen stond niet toe dat er
nog verder aan de voorsprong werd ge-
knabbeld. Door deze zege is het degradatie-
gevaar voor Zandvoortmeeuwen nog niet
geweken, maar wel zijn de overlevings-
kansen groter geworden. De voorsprong
op de twee andere degradatiekandidaten,
Beverwijk en Schagen, bedraagt thans
resp. drie en vijf punten. Zandvoort-
meeuwen heeft in de kompetitie nog vier
wedstrijden voor de boeg en wel tegen
Schagen, Alkm. Boys, HRC en DWV.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B • Telefoon 4417

waterstanden
H.W. LVV. H.W. L.W.

19 april
20 april
21 april
22 april
23 april
24 april
25 april

01.36
02.12
02.46
03.16
03.55
04.22
05.00

09.18
10.02
10.41
11.17
11.59
00.11
00.52

14.00
14.29
15.02
15.33
16.03
16.44
17.21

21.55
22.25
23.01
23.35

12^33
13.11

burgerlijke stand
12—18 april 1974

Overleden: Bernard Bel, oud 36 jaar,
gehuwd geweest met M. N. van Rooijen;
Willem Ham, oud 94 jaar, gehuwd geweest
met A. Bart; Josephina Cornelia Dumoulin,
oud 84 jaar, gehuwd geweest met J. D.
Landman.

Ondertrouwd: Jan Steffen Bijl en
Aleida Dalman; Max Grootkerk en Wesse-
lina Johanna van Leeuwen; Jacobus Hen-
drikus Johannes de Ruijter en Maria
Grietje Lucretia Eeltink.

Gehuwd: Petrus Maria Antonius
Tromp en Henderma Anna Faber; Aaldrik
Bijl en Catharina Johanna Pirovano;
Ronald van der Vossen en Jeannette There-
sia Maria van Deijzen; Jan Frederik Willem
Veldwisch en Johanna Jacoba Cornelia
Kerkman; Simon Heinrich Brune en Johan-
na de Zwart; Coenradus Johannes Grüdel-
bach en Willempje Grietje Weber.

Geboren buiten de gemeente: Nathalie
Laura, d.v. L. H. B. Visser en K. L. Schut;
Debby, d.z. B. Hölzken en C. Kaufmann.

Overleden buiten de gemeente: Ro-
salia Cyprian, oud 61 jaar, gehuwd
geweest met J. Kuik.



Hl familieberichten familieberichten basketball

Hiermede berichten wij het overlijden van de heer

EDGAR SCHMIDT
Wij gedenken hem als een opvallend lid van onze vereniging gedurende
zeer veel jaren.

Zandvoort, april 1974
Het bestuur van de

ZANDVOORTSE HOCKEY CLUB

Heden overleed, zacht en kalm, onze inniggeliefde moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

JOHANNA TERMES-VAN AARDEN
weduwe van Louwrens Nicolaas Termes

in de leeftijd van 86 jaar.

Zandvoort:
Haarlem:

A. G. Termes
G. C. Koren-Termes
P. Koren

Zandvoort: J. Termes
Roy J. Termes

Vessum: A. H. Wijler-Termes
Zandvoort: J. Termes

M. Termes-O'Donovan
en kinderen

Zandvoort: P. Termes
P. Termes-Verhoeven
Paul

Straatsburg: C. Freeling-Termes
N. Freeling
en kinderen

Nunspeet: L. van der Mark-Koren
K. van der Mark
en kinderen

Zandvoort, 18 april 1974
„Huis in het Kostverlorenpark"
Kostverlorenparkweg 1

Correspondentie-adres:
van Leeuwenhoekstraat 21, Zandvoort

De teraardebestelling zal plaats vinden op zaterdag 20 april a.s. 's morgens
om 10.00 uur in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.
Gelegenheid om van moeder afscheid te nemen Kostverlorenstraat 54 A,
Zandvoort.
Gelegenheid tot condoleren na de teraardebestelling in de aula op de
begraafplaats.
Vertrek vanaf Van Leeuwenhoekstraat 21, Zandvoort om 9.45 uur.

Dankbetuiging

Wat een groot feest heef u van mijn 40-jarig
kosterjubileum gemaakt. Het is voor ons
een onvergetelijke feestdag geworden. Wat
een vriendschap en hartelijkheid is daarmee
gebleken. Wij hopen, dat deze vriendschap
blijft bestaan en danken u heel hartelijk
voor de wijze waarop u heeft meegeleefd
en voor het vele dat wij van u mochten
ontvangen.

P. A. d'Hont

isjf'^t»«:•".• »'•-'•"'-.-t.:''*-1'--.';«i''i">iv*_:« "r,-••'>;,•;.'•off iciele berichten

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 20 en zondag 21 april:
Zr. A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57,
tel. 4294.

kerkdiensten

GEMEENTELIJK WATERLEIDINGBEDRIJF
ZANDVOORT

Spoelen buizennet
Wegens het spoelen van het buizennet ge-
durende de periode maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei a.s. zal in de nachturen van
12 tot 4 de waterdruk zeer gering zijn.
Men gelieve in de periode 's nachts zo wei-
nig mogelijk water te tappen, of anders wat
water in voorraad te nemen.

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de wet op de
Ruimtelijke Ordening ter openbare kennis,
dat de raad dier gemeente bij besluit van
9 april 1974 op grond van artikel 21 van
vorengenoemde wet heeft verklaard, dat
voor het perceel Brederodestraat 41 een
bestemmingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met tekening waarop
met een rode omlijning het genoemde
perceel is aangegeven voor- een ieder ter
inzage ter gemeentesecretarie, afdeling al-
gemene zaken, bureau volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.
Zandvoort, 16 april 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

GEREF. KERK
Zondag 21 april:

10.00 uur: ds. C. Mataheru.
Gemeensch. Geref.-Hervormde dienst.
19.00 uur: kand. B. Krol, Santpoort.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.
De heer N. H. van Wijk.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: drs. J. W. Beks.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 21 april:

10.30 uur: ds. C. P. Hoekema,
d,g. Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniêl. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK 0. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang,

CHRISTEN DEMOCRATISCH
APPÈL C.D.A.

LIJST TWEE
1. R. A. VAN AS

aftr. raadslid
2. K.C.VAN DER MIJE Pzn.

aftr. wethouder
3 P. KEUR

aftr. raadslid
4. Drs. G. TER VEER

aftr. raadslid

VOOR EEN GOED BESTUUR

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

bijeenkomsten
raadscommissies

Op maandag 22 april a.s. komt zowel
de raadscommissie van financiën als die
van publieke werken in openbare vergade-
ring bijeen in het gemeentehuis. Op dins-
dag 23 april vergadert de kommissie van
algemene zaken en op woensdag 24 april
die van de bedrijven, sociale en kulturele
zaken. O.m. komen in de kommissieverga-
dering aan de orde de bouw van een sport-
zaal bij het winkelcentrum in nieuw-noord,
de stichting van een kleuterschool aan de
Fahrenheitsraat (nw.-nrd.), het vormen
van een beroepskern bij de vrijwillige
brandweer, de aanleg van een handbalveld
op het binnenterrein van het circuit en de
sloop van de voormalige pw-remise nabij
de algemene begraafplaats.

Het schoolbasketballtoernooi, dat
jaarlijks door de basketballvereniging
Typsoos/Lions in samenwerking met de
zandvoortse scholen wordt georganiseerd,
zal op zaterdag 20 april worden gespeeld
in de Pellikaansporthal te Zandvoort.

In de 4 jongens- en 4 meisjespoules
zullen de basisscholen strijden om de
basketball-eer en de wisselbaker, die het
vorig jaar door de Wilhelminaschool (nu
Oranje-Nassauschool) in de wacht werd
gesleept.

Voor het eerst sinds de korte ge-
schiedenis van dit evenement zullen ook de
beide plaatselijke mavo-scholen aan het
toernooi meedoen. De wedstrijden begin-
nen om 10.00 uur, de prijsuitreiking zal
om ± 14.00 uur plaatsvinden. De prijzen
worden uitgereikt door de twee amerikaan-
se spelers van het Ie team van Typsoos/_
Lions, nl. Gary Freeman en Vic Bartholomé.

De toegang is gratis en iedereen is
van harte welkom.

Het wedstrijdprogramma is als volgt:
Jongens: 10 uur poule Al v. H. Goed-

hartschool-H. Schaftschool; 10.15 uur
poule A2 Oranje Nassauschool—Beatrix-
school; 10.30 uur poule BI H. Schaft-
school 2—Beatrixschool 2; 10.45 uur
poule B2 Nicolaasschool 2—Oranje Nas-
sauschool 2; 11 uur poule A1 H. Schaft-
school—Nicolaasschool; 11.15 uur poule
A2 Beatrixschool—Mariaschool; 11.30 uur
poule A1 v. H. Goedhartschool—Nicolaas-
school; 11.45 uur poule A2 Oranje Nassau-
school—Mariaschool; 12 uur nr. 2 BI—
nr. 2 B2; 12.15 uur nr. 2 A1—nr. 2 A2;
12.30—13 uur JJ Gertenbach Mavo—Chr.
Mavo; 13—13.30 uur OJ Chr. Mavo—
Gertenbach Mavo; 13.30 uur finale winnaar
BI—winnaar B2; 13.45 uur finale winnaar
Al—winnaar A2.

Meisjes: 10 uur poule A1 Beatrix-
school—H. Schaftschool; 10.15 uur poule
A2 Mariaschool—Oranje Nassauchool;
10.30 uur poule B1 H. Schaftschool 2—
Oranje Nassauschool 2; 10.45 uur poule
B2 Nicolaasschool 2—Beatrixschool 2;
11 uur poule Al H. Schaftschool—v. H.
Goedhartschool; 11.15 uur poule A2
Oranje Nassauschool—Nicolaasschool;
11.30 uur poule A1 Beatrixschool—v. H.
Goedhartschool; 11.45 uur poule A2 Maria-
school—Nicolaasschool; 12 uur nr. 2 B1—
nr. 2 B2; 12.15 uur nr. 2 Al-nr. 2 A2;
12.30—13 uur OM Gertenbach Mavo—
Chr. Mavo; 13—13.30 uur JM Chr. Mavo
—Gertenbach Mavo; 13.30 uur finale
winnaar BI—winnaar B2; 13.45 uur finale
winnaar Al—winnaar A2.

hockey
Het door de Zandvoortse Hockeyclub

op zaterdag en beide paasdagen georga-
niseerde drie landen hockeytoernooi met
teams uit Engeland, Duitsland en Neder-
land is in een overwinning voor de britse
ploeg Teddingtpn, geëindigd. De strijd met
de andere finalist, het duitse Raffelberg,
moest na een 2—2 gelijk spel door straf-
slagen worden beslist. De trefzekerheid
van de engelse spelers bezorgden Tedding-
ton de zege. Bij de dames triomfeerde
Togo uit Den Haag.

Aan het toernooi namen 12 heren- en
10 dameselftallen deel. De wedstrijden
werden afgewisseld met ontmoetings-
samenkomsten en gezamenlijke maaltijden.
In het toernooiprogramma waren een 'kaas
en wijnfestijn' en twee feestavonden op-
genomen, waaraan de 'Kwalletrappers'
van Bertus Balledux muzikale medewerking
verleenden.

paasvoetbal
Het team van de Albert Plesmanschool

is kampioen geworden van het jaarlijks
voetbaltoernooi voor basisscholen in
Zandvoort. Evenals de voorwedstrijden en
halve finales vond de eindronde plaats op
de ZVM-juniorvelden aan de Van Lennep-
weg. Voor de finales, de zaterdag voor
pasen, bestond van de zijde van jongeren
zowel volwassenen grote belangstelling.
Een interesse, waardoor de jeugdige voet-
ballers werden geïnspireerd zo goed mo-
gelijke prestaties te leveren.

In de finalepoule zegevierde de Pies-
manschool eerst met 5—O over de Hannie
Schaftschool, kwam tegen de Beatrix-
school niet verder dan een 1—1 gelijk spel
en won tenslotte met 1—O van de Oranje
Nassauschool. In de strijd van de verlie-
zers kwam de Van Heuyen Goedhartschool
driemaal tot een overwinning en legde
daarmee beslag op de vijfde plaats.

athletiek
Woensdagavond 1 mei start de sport-

vereniging OSS de jaarlijkse openlucht
athletiektraining op 'Duintjesveld' voor
junioren en senioren. De laatste jaren
bestaat er voor deze training een steeds
toenemende belangstelling van de zijde
van jeugdige en volwassen sportbeoefe-
naars. Ook niet-OSS-leden kunnen aan het
programma deelnemen. Aan het eind van
het seizoen bestaat de mogelijkheid een
proef van bekwaamheid af te leggen.

Voor alle duidelijkheid: het lespro-
gramma in de turnzalen wordt tot aan de
zomervakantie normaal afgewerkt.

sportambtenaar
En tenslotte goed nieuws voor de

zandvoortse sportverenigingen die in het
verleden meerdere keren te kennen heb-
ben gegeven dat de plaatselijke overheid
nauwer betrokken zou moeten zijn bij het
sportgebeuren. Met ingang van 1 maart
a.s. heeft het gemeentebestuur een ambte-
naar voor sport- en jeugdzaken aangesteld.
Het is de heer Pannekeet, die zijn bureau
zal vestigen in het gemeentehuis. Aan
zijn bureau zal tevens het ambtelijk
sekretariaat van de Sportraad Zandvoort
worden verbonden. De aanstelling van een
ambtenaar voor sport- en jeugdzaken
wordt van de zijde van de zandvoortse
sportraad van groot belang geacht voor de
organisatoriese ontwikkeling van de sport-
beoefening in de gemeente.

Vanavond zullen bewoners van de noordbuurt, w.o. leden van het Aktiekomité
tot behoud van de noordbuurt en de onlangs opgerichte buurtraad, het eerste nummer
van de noordbuurtkrant huis-aan-huis In Zandvoort .verspreiden. Op de voorzijde van
de krant is de vorige week gereed gekomen affiche van Chris Tonbreeker afgedrukt.
Een plaat die geheel voor zichzelf spreekt. Verder bevat de eerste aflevering van
de krant een krltiese beschouwing over de noordbuurtnota van b en w en een
aantal mededelingen over de aktlvltelten In de wijk.

politiek
De progressieve komblnatie van

psp • ppr in Zandvoort heeft In verband
met de ruim een week geleden verschenen
nota van het gemeentebestuur over de
noordbuurt, de navolgende persverklaring
uitgegeven:

In onze plaatselijke gemeenschap
zijn onlangs onder de bevolking initiatieven
ontstaan, die nieuw zijn voor Zandvoort.
Flatraden en een wijkraad ontstonden in
'nieuw-noord'. In de oude 'noordbuurt'
werd een buurtraad opgericht, welke zich
achter de doelstellingen van het aktie-
komité 'tot behoud van de noordbuurt'
schaarde. Deze doelstellingen zijn:

1. niet verder slopen,
2. bestaande stratenplan handhaven,
3. karakter van de buurt behouden,
4. tot woon- en woonverbetering

overgaan.
Ook de zandvoortse psp-ppr kombi-

natie staat onverkort achter bovengenoem-
de doelstellingen en juicht het zonder
meer toe, dat delen van de bevolking nu
steeds meer zelf over hun woning en woon-
omgeving willen beslissen. Deze bevol-
kingsgroep neemt het niet meer dat allerlei
zaken die hen direkt aangaan, van boven
af opgelegd worden, wetende dat dikwijls
allerlei partijpolitieke belangen hierbij een
rol spelen.

Een en ander houdt wel in, dat er
reële bevoegdheden aan flat-, buurt- en
wijkraden moeten worden overgedragen.
Het vereist eveneens een andere mentali-
teit van het gemeentebestuur, nl. dat niet
17 voor vier jaar gekozen raadsleden het
uiteindelijk voor het zeggen hebben, maar
de buurt- of wijkbevolking zelf.

Wie nu de door het kollege van
b en w uitgebrachte 'nota bestemmings-
plan noordbuurt' gelezen heeft, zal het
duidelijk zijn dat van een veranderde op-
stelling van de zijde van het gemeente-
bestuur geen sprake is. Recente uitspraken
van kollegeleden wezen daar al op. De
wethouders Aukema en Janssens ver-
klaarden tijdens de enkele weken geleden
gehouden vergadering van het aktiekomité
noordbuurt, toen de nota van het kollege
aan de orde kwam: 'dat het een goed
gebruik was om in de voorbereidingsfase
van beleidsnota's geen mededelingen te
verstrekken'. Met andere woorden het
betrekken van de bevolking bij beleids-
voorbereiding, laat staan bij beleidsbepa-
ling, vonden zij niet gewenst. Uitspraken
van burgemeester Nawijn voor de pers
logen er trouwens ook niet om.

In de nota zelf is op geen enkele wijze
geprobeerd om alternatieven aan te geven
en uit te werken, vooral niet in financiële
zin. Kreten dat 'het plan zodanig fleksibel
is dat de mogelijkheden optimaal kunnen
worden benut' krijgen hun werkelijke
waarde aan het slot van de nota, waar
staat 'dat slechts gestreefd dient te wor-
den naar het tot stand brengen van inci-
dentele wijzigingen'. Nog steeds gaat men
er van uit, dat terwille van verbreding van
straten en aanleg van parkeerplaatsen
goed op te knappen en karakteristieke
woningen dienen te verdwijnen.

Duidelijk zal nu ook zijn, wat de| aan-
'gekondigde gedachtenwisseling op de '
hoorzitting van 26 april, waarvoor buurt-
bewoners en andere belanghebbenden
worden uitgenodigd, zal inhouden. Na
uitgebreide informatie over de nota mogen
genodigden, waaronder de direkt betrokken,
buurtbewoners, nog wel diskussiëren, te

beslissen hebben zij echter niets!
Uiteindelijk hebben formeel de ge-

meenteraadsleden het laatste woord. Het
is evenwel niet te verwachten, dat deze
raad, die trouw de voorstellen tot aankoop
en sloop (waaronder volgens het bestem-
mingsplan 'noordbuurt' karakteristieke
en te behouden pandjes) in deze buurt
heeft gevolgd, de doelstellingen van de
buurtbewoners zal opvolgen.

Demokratie van onderen zal er in
Zandvoort nog niet bij zijn.

eanduüürbe hoeranr
'C

Sommige mensen ruiken

een brand ...

Maar lang niet iedereen is in het

bezit van een reukorgaan dat zo ge-

voeHo is dat hij de penetrante geur
van een vuurhaard opsnuift.

De meeste mensen zijn daarom aan-

gewezen op een plaatselijk blad '
' waarin het nieuws over een brand en '
1 tal van andere gebeurtenissen te
', lezen staat. 'j

Bent u nog geen abonnê?

Bel 2135 en u . krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags in de bus.



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Snnbeam

Autobedrijf

\/7_\IERSTEEGE
mjmmm ô ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Ik ben er nu zelf om de boel in gaten te houden.

Want er is weer zo veel spul bij gekomen,

grote, kleine snoopy's,
al mijn vriendjes, accu bakken,

stopflessen, beestje, poppetje, glas.

Allerlei Icadootjes.
U moest het zelf maar eens komen zien.

Maak ik even met u kennis.

PEETERS, Haltestraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

METALL HANDELMIJ. B.V.
Kamerlingh Onnesstraat 19
Zandvoort
025Q7—3677 - 6281

Op ons klein handelskantoor zoeken wij een

medewerkster
voor afwisselende werkzaamheden, welke bestaan uit:
factureren, debiteuren bewaking, correspondentie etc.

Voor iemand die gewend is zelfstandig te werken bieden
wij prettig en afwisselend werk, goede honorering en
sociale voorzieningen.

Sollicitaties schriftelijk, telefonisch of mondeling.

omroepers omroepers
Meisje 18 jr. zoekt werk
voor de avonduren liefst
in de Horeca-sector. Tel.
3888 tussen 13—14 u.

Voor fouten In telefonisch

opgegeven advertenties

wordt geen enkele

aansprakelijkheid
aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
/ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
nlng wordt deze prijs met

ƒ 1.— verhoogd voor
administratiekosten.

P. FLIERINGA
arts

AFWEZIG
van 22 april tot 3 mei 1974

Waarnemers:
dr. Ahderson, dr. Drent,

dr. Zwerver

LOOPSHEID?
DOGSTOP beschermt
de loopse teef tegen

ongewenste belangstelling.
Ongewenste honden of
katten om uw huis?

Gebruik DEX-AF.
Afweermiddel voor binnen

en buiten.
Verkrijgbaar bij uw

dierenzaak.
Beaphar, Raalte.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
Meertjes, van 2—14 jaar.
Buureweo 1—3. Tel. 6580.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

M

fc$J

Voor

ABONNEMENT
2135

BELLEN

W O N I N G R U I L
LELYSTAD-ZANDVOORT OF OMSTREKEN

AANGEB. zonn. eengezins hoekh. m. garage, riant zicht,
c.v. en c.a.s. 5 kan. Ind.: leuke voortuin.; part. woonk.
8.50x3.80 m, gr. keuk., aansl. afwasmach., r.v.s. aanr.
met 2 bakken, toilet met fontein; Ie verd.: 3 gr. sl.kam.,
1 met wastafel, gr. badcel met aansl. wascomb. en 2e
toilet en wastafel; 2e verd.: 4e si.k. met gr. tuimelraam
en bergzolder. Zeer veel kasten, ingeb. en los, gasboüer,
achtertuin ± 200 m2. Huurprijs ƒ 375,— p. m. all in.
GEVRAAGD huis(je) onverschillig waar, eventueel koop.
Tel. 03200—26 148 of br. onder no. 3000, Zandv. Krt.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ROENESTE1N
Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Te koop aang. motor Hon-
da CB 100 z.g.a.n. Hobbe-
mastraat 18. Tel. 4834.

.UW HOND ZIEK?
STechte eetlust, maag- en

darmstoornissen,
vale doffe vacht,

GEEF STAUPECID.
Het natuurlijke conditie-

middel voor uw hond.
Verkrijgbaar bij uw

dierenzaak.
Gratis dokumentatie op

aanvr.: Beaphar, Postbus 7,
Raalte.

WIE HEEFT onze Golden
Retreiver GEVONDEN of
GEZIEN? Ze is weggelopen
op 2e paasdag, 7 mnd.
oud, dun wit streepje op
kop, goud geel, geen hals-
band. Ze heet Lalka. Goede

beloning voor vinder.
FRANSEN, Zandv.laan 339
Bentveld. Tel. 023-243071.

Te koop oven met grill
(Moulinex) als nieuw. Tel.
3649.

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

Ons wisselkantoor
is vanaf heden

WEER ELKE DAG GEOPEND

Reisbureau

K E R K M A N
Grote Krocht 20, tel. 2560

Zandvoort

Kranten BCrantten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 50 54, b.g.g. 28 45.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

v,Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Te koop gevr.: lege woon- ••**"̂ •'̂ *̂ *̂
huizen. 'Vema Beheer' b .v., •-«•̂ *•*••̂ •̂i.
telefoon 023-377767. M-LJ-LJ-LJ-.r.

KOERANT
heb ja vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen

naar nummer 2135.

J. W. van PUTTEN
BELASTINGCONSULENT

ACCOUNTANT

Brederodestraat 61 - Zandvoort
Telefoon 2656

Administraties • Invullen aangiftebiljetten
en Assurantiën

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Accountantskantoor
L. J. VAN DE GRAAF
Vinkenstraat 1, Zandvoort
Telefoon 3393

vraagt

vrouwelijke kracht
(minimum leeftijd 17 jaar)

voor typwerk en lichte
administratieve werkzaam-
heden.

s t e n c l I w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

MAKELAARSKANTOOR

J.W.APOL
DE FAVAUGEPLEIN 43

Zandvoort • Telefoon 2756

DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

x &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. ir.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd 1870 • Glasverzekeringen

Adverteert

in dit blad

CAFÉ - RESTAURANT

(annex clubhuis T.Z.B.)

HEEFT GEZELLIGE ZAALRUIMTE VOOR
AL UW FEESTEN EN PARTIJEN,

OOK TIJDENS HET HOOGSEIZOEN.
Billijke prijzen en geen zaalhuur.

KENNEMERWEG 6, TEL 4066
Aanbevelend F. VEERMAN

WIJ GAAN ONS VESTIGEN
IN ZANDVOORT

en willen langs deze weg vast met u kennismaken

OMTRENT HALF MEI HOPEN WIJ ONZE

DAMESKAPSALON

TE OPENEN

aan de HOÓEWEG 27 (bij politiebureau)

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*, na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

29e internationale
Huishoudbeurs

'I9t/m28april1974 Rai Amsterdam,

Uw gnoter-dan-ooit festijn
van nieuwtjes en gezelligheid

Ontelbare attrakties.Tjokvoï plezieren vertiec
Véél vakantie-variatie.
Tips. Shows. Boeiende demonstraties*

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 3129

Geen verhoogde entreeprijs! f
Ondanks da drastisch gestegen kosten Is het toch gelukt da
entreeprijs te handhaven op II. 4.- pe.r persoon, alle
belasting Inbegrepen. Reduklle voor kinderen tot 14 Jaar,
en voor groepen van meer dan 25 personen.
.Geopend van 10 tot 5 en van 7 tot 10.30 uur. Zondagen van
10 tot S uur. KieuterepeeJplaat» sraU*. Ruim» parkeer*

r ^^

Internationaal
Meubelparadijs
Veelzijdigste
keuzeplek ter wereld
voor de nieuwste
aankleding van uwy
Interieur en
keuken.
-̂. .-

Spanje'slSOOm2 Expolur
Grandioze Inzending van
produkten, kuituuren
zonzoekers-bestemmlngen.

Doorlopende Mode-Parade
Margriet en Knip
bieden u gratis
toegang tot hun
nieuwste show van
de laatste
modetrends.

Tïps van
TokTok-Tok
Gezond-eten
demonstraties en
meeneem-recepten
rondom pluimvee en het el.

Hapje hier-Slokje daar
Calorie-arme zaligheden.
Ongevaarlijk voor de lijn.
Proef ze. Keur ze. Allemaal

v voor niets.

Kunslslofhuis van Morgen
Tot In de finesses
gebouwden
gemeubileerd In
slechts 7 dagen!

Modecentrum74
Mode, kosmetlka,
haarverzorglng, enz.,
enz. U kunt hier vrijwel
alles-vinden wat de
Nederlandse vrouw van
'74 ook maar
Interesseert!

Doe-het-zelf Dorado
Boordevol nieuwtjes en demonstraties
voor alle mannen met "twee handen".



T D Z A N D V O O R T
KLEIN GEDEELTE UIT ONZE GROTE SORTERING - EN ONDANKS LAGE PRIJZEN 100% SNELLE 24 UUR SERVICE

TELEFUNKEN zwart/wit
61cm van / 819,- VOOR f 598,-

BLAUPUNKT K.T.V.
66 cm 110° Mantana van ƒ2695,- VOOR ƒ1898,-

IMPERIAL K.T.V.
66 cm, 110° van ƒ3050,- VOOR ƒ2100,-

2WART/WIT
61 cm 110"

FERGUSON K.T.V.
51 cm

MIRAGE zwart/wit

van ƒ 930,- VOOR ƒ 598,-

van ƒ2150- VOOR ƒ1598,-

van ƒ 678,- VOOR ƒ 498,--

TOSHIBA STEREO SET TYPE SM 130
van ƒ 798,- VOOR ƒ 499,-

ITT STEREO SET RADIO CASETTE RECORDER
2 boxen ƒ 999,—

Type SM 390 van ƒ 1598,- VOOR ƒ 1099.-—

SCHAUB LORENTZ type 1341 NN K.T.V.
van ƒ2368,- VOOR ƒ1528,-

Alles wordt GRATIS aan huls afgeleverd en vakkundig
geïnstalleerd en daarbij wordt uw antenne kosteloos nagezïen.

RADIO CASETTE RECORDERS o.a. type RT 299 F
van ƒ 430.— VOOR ƒ 298,-

DUAL PICK UPS TYPE 1214/650
van ƒ 376,- VOOR ƒ 290.—

KOELKASTEN 1401
van ƒ 415,- VOOR ƒ 300,-

Boulevard Barnaart 14, hoek Trompstraat

ZANUSSI K.T.V.
66 cm, 110° van ƒ 2565,- VOOR ƒ 1599,-

KOELKAST met 3 sterren garantie
vriesvak 2251 van ƒ 890,- VOOR ƒ 598,-

BRAUN SCHEERAPPARATEN, synchroon
van ƒ 130,- VOOR ƒ 85,-

CARMEN HAARKRULSET, 17 krullers en 22 krullers
vanaf ƒ 75,-

STOFZUIGERS
van ƒ 290.— VOOR ƒ 175.—

STEREO RADIO'S TELEFUNKEN
incl, boxen Allegretto van ƒ 790,— VOOR ƒ 598,-

MONO RADIO'S van ƒ 270,— VOOR ƒ 199,—

LEVERING van alle HUISHOUDELIJKE APPARATEN
tegen de MEEST GOEDKOPE PRIJZEN !

- Telefoon 02507 - 3757

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
Supersnelle service

Door onze 3 mobilofoonwagens en
5 monteurs kan ongelooflijk vlugge
hulp geboden worden.

Wij repareren

kleurentelevisies
zwart / wit-televisies

radio's
bandrecorders
wasmachines

centrifuges

ic Voor horeca-bedrijven aanleg
van discobars.

Aanleg en onderhoud van
centraal antennesystemen
Duitsland antennes
Gewone antennes
Alle antennes 1 jaar gratis verzekerd

TECHNISCHE DIENST „ZANDVOORT"
WAAR „KAN NIET" NIET BESTAAT! TELEFOON 02507 - 37 57

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2136

J. Portegies-Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS, WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 • TEL. 29 14

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. / 81.300,— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 5531

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

Kabelbox
met haspel

Met 15 meter snoer, dubbele
ingebouwde randgeaarde

kontaktdoos.
Met Kemakeur.

l

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 - Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

vGeen lidmaatschap

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

NU!
Loodgieters-

werkzaamheden
DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES

SANITAIR

ELECTRISCH ONTDOOIEN VAN WATERLEIDING

HALTESTRAAT 32 • TEL. 4161

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. 3.M. Müschter
WIJ HELPEN SPOEDIG! - Tel. 023—243481

Drie feestelijke
tuinfakkels lange brandtijd, in

drie verschillende kleuren.Voor tuin,
balkon en camping.

itf. i

merk

Skippybal

Alleen bij Shell

SHELL QUICK SERVICE Bedrijf „Duinzicht", Expl. B. M. Bakker
Dr. G. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507—3287

Shell
snelwas

Vloeibare
was geeft
superglans.

zolang
de voorraad strekt

Reveko autoradio
(12 volt) Kompleet met speaker,

snoeren en
aansluit-
materialen.

SHELL STATION GEERLING -
Boulevard Barnaart - Zandvoort - 02507—5098

omroepers
BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk'. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.
Voor fouten In telefonisch

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82. tel. (023}

31 6092 - Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.
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noordbuurtkrant zet zich af
tegen noordbuurtnota

huis in het kostverloren
officieel geopend

Onder grote belangstelling vond
zaterdagochtend j.l. de opening plaats van
het Bejaardenoord 'Huls In het Kost-
verloren'.Er waren veel genodigden, maar
deze werden door voorzitter drs. G. ter
Veer niet met name genoemd. Ook waren
er geen gereserveerde plaatsen. 'U bent
er zoals u allemaal er bent', zei de heer
Ter Veer. Het deed sympathiek aan.

Een uitzondering maakte de voorzitter
voor burgemeester en mevrouw Nawijn
en de voorzitter van de stichting 'Neder-
landse Centrale voor Huisvesting van
Bejaarden', de heer J. de Bruin, die het
huis aan de stichting 'Huis in het Kost-
verloren' zou overdragen. Alvorens hiertoe
over te gaan memoreerde de heer De Bruin
dat de NCHB reeds 92 bejaardentehuizen
heeft laten bouwen en dat de bewoners
er heel tevreden en plezierig leven. Van
harte hoopte spreker dat de geest in het
Huis in het Kostverloren even prettig zal
zijn als die in het Huis in de Duinen. En
wat het Huis in de Duinen betreft, de
heer De Bruin had graag deze ochtend
verteld dat de renovatie nu zou beginnen
maar zover was het helaas nog niet. Wel
wist de heer De Bruin te melden dat de
overheid een willig oor heeft voor de aan
te brengen vernieuwingen.

Burgemeester Nawijn was van mening
dat bejaarden zo lang mogelijk in hun
eigen huis moeten blijven, maar dat tóch
moet worden doorgegaan met het bouwen
van bejaardenhuizen. En wat de bewoners
van het Gemeentelijk Verzorgingshuis,
Huize Sterre der Zee en Hulsmanshof be-
treft, hadden we die daar moeten laten
zitten? vroeg de burgemeester zich af.
Natuurlijk was het verblijf daar voor de
bewoners prettig. Het zou triest zijn als
het anders was geweest. Maar ook in de
nieuwe behuizing zal het leven prettig
worden. Niemand is gediend met het
plegen van krokodillentranen en met artike-
[en over oude bomen die niet verplant
mogen worden, vond de burgemeester,
hiermede duidend op in de plaatselijke
pers verschenen berichten van deze strek-

nieuws kort en klein
In de nacht van vrijdag op zaterdag

heeft een felle uitslaande brand de boven-
etage van een woonhuis aan de Stations-
straat volledig in de as gelegd. Het vuur
breidde zich zo snel uit dat de bejaarde
bewoonster van de etage alleen nog Via
een sprong van het balkon aan de vlammen
kon ontkomen. Door de sprong werd de
vrouw aan een van haar voeten gewond.
Bij de bestrijding van de brand kreeg de
zandvoortse brandweer assistentie van de
korpsen uit Haarlem en Bloemendaal.
Tengevolge van de blussingswerkzaam-
heden ontstond grote waterschade in de
benedenwoning en het aangrenzende café.
De schade wordt geschat op ongeveer
anderhalve ton. Vermoed wordt dat de
brand is ontstaan in de keuken van de
bovenwoning,

De bewonersraad van 'Nieuw Unicum'
houdt op vrijdag 26 april een grote bingo-
avond. Voor deze avond, die om half acht
begint, heeft de volksdansgroep 'De Wurf'
haar medewerking toegezegd. Voor de
pauze staan diverse evenementen op het
programma. Iedereen is welkom.

Gedurende het afgelopen weekeinde
is ingebroken in een aantal strandhuisjes
van de kampeerverengingen KVA en 'Voor-
waarts'. Vermist worden onder meer eet-
en drinkgerei en twee radiotoestellen.

Eind deze maand wordt een begin
gemaakt met de bouw van een aula op de
algemene begraafplaats in Zandvoort-noord.
Het kollege van b en w heeft de bouw-
opdracht gegeven aan de firma M. Sepers
uit Nieuwe Niedorp voor een bedrag van
ƒ 257.000.—.

king, die spreker als 'gelamenteer' betitel-
de. Woorden van erkentelijkheid richtte de
burgemeester vervolgens tot bestuurs-
leden, die met het proberen via dit nieuwe
bejaardenoord een levensfase te scheppen
die anders niet mogelijk zou zijn geweest,
op een heel bijzondere manier het gebod
Eert uw vader en uw moeder hebben
waargemaakt. Na de hoop te hebben
uitgesproken dat de bestuursleden ook
persoonlijk veel voldoening bij hun werk
zouden mogen ervaren, verklaarde bur-
gemeester Nawijn het Huis in het Kost-
verloren voor geopend.

De heer Ter Veer zei verheugd te zijn
dat burgemeester even de krokodillen-
tranen had aangeroerd. Ook het bestuur
betreurt het dat Hulsmanshof niet is mee-
gekomen. De heer Lindeman, die sinds
een half jaar bewoner van het huis is,
vertelde daarna zijn ervaringen. Spreker
prees de prettige sfeer, de akkommodatie
en het eten. 'Het is goed hier te zijn',
merkte de heer Lindeman tot slot op, een
opmerking waarmee de heer Ter Veer
bijzonder ingenomen bleek. Aan de waar-
dering voor het vele werk dat het perso-
neel rond deze opening had verzet gaf de
heer Ter Veer namens zijn bestuur uiting
door de direktrice, mevrouw H. E. J. van
Geet-Roosen, bloemen te overhandigen.
Hierna volgde een rondgang door het huis,
waarna het samenzijn met een koud
buffet werd besloten. Kr. M.

'In de nota wordt meerdere malen met
nadruk herhaald, dat het bestemmingsplan
noordbuurt één en andermaal 'onherroe-
pelijk' door de Kroon Js vastgesteld.
Daarmee willen b en w van Zandvoort
klaarblijkelijk de Indruk vestigen dat aan
het plan nu en In tot alle eeuwigheid niet
valt te tornen. Maar tevens wordt In de
nota herhaalde malen gesproken over bij-
stelling, wijziging en korrektie van het
'onherroepelijk' vastgesteld sanerings-
plan, terwijl niet wordt Ingegaan op de
ideeën van monumentenzorg, de direkteur
van volkshuisvesting van de provincie
Noord-Holland en de doelstellingen van het
aktle-komlté. Het Is schijnbaar alleen aan
b en w voorbehouden om wijzigingen in
een 'onherroepelijk' plan aan te brengen.
De periode waarin de regenten en hoog-
mogende heren zonder enige nadere
motivering en naar willekeur met besluiten
konden sollen behoort In Zandvoort helaas
nog niet definitief tot het verleden'.

Zo luidt een der kommentaren op
de noordbuurtnota van b en w in het
eind vorige week verschenen eerste num-
mer van de noordbuurtkrant. Een uitgave
van de onlangs in het leven geroepen
noordbuurtraad, waarvan de redaktie wordt
gevoerd door leden van het Aktiekomité
tot behoud van de noordbuurt.

Uit bovenstaand citaat uit de krant
blijkt wel dat het blad bijzonder krities
staat tegenover de beleidsnota inzake de
noordbuurt.

De krant noemt de nota van b en w
een stuk vol tegenstrijdigheden die de

WIJ ZIJN RADELOOS!!
GEZOCHT:

DUITSE HERDER
reu, 15 mnd. oud, zwart dek, vrij
zwarte kop, gele wenkbrauwen, grote
rechtop staande oren, schofthoogte
± 60 cm. Op 1e paasdag weggelo-
pen in Zandvoort.

Zeer hoge beloning voor vinder!

Tel. 020—190027, b.g.g.
020—41 4832.

zvm kon opgaande lijn
niet voortzetten

Zandvoortmeeuwen Is er afgelopen
zondag niet in geslaagd de opgaande lijn
In de prestaties voort te zetten en verloor
op het voetbalveld aan de Vondellaan met
2—l van de amsterdamse komblnatie
DWV.

Door deze nederlaag heeft Zandvoort-
meeuwen geen grotere afstand kunnen
nemen van de dreiging uit de tweede
klasse te moeten verdwijnen. De andere
degradatiekandidaat, Beverwijk, won eer-
gisteren met 4—2 van Alkm. Boys, zodat
de voorsprong van Zandvoortmeeuwen op
Beverwijk tot slechts één punt is geredu-
ceerd. De kustbewoners zullen nu wer-
kelijk alles op alles moeten zetten om zich
in de 2e klasse te handhaven.

De zandvoortse ploeg ging zondag-
middag veelbelovend van start — Aaldert
Stobbelaar stond in de eerste minuut
van de wedstrijd al voor de doelverdediger
van DWV — maar zag toch geen kans
de achterlinie van de gasten te bedwingen.
Na een vrij langdurig duel tussen beide
teams op het middenterrein slaagden de
hoofdstedeiingen er tenslotte in dieper
door te dringen in het zandvoortse doel-
gebied. De aanvallen van DWV bereikten
in de 31e minuut hun klimaks toen Teun
Vastenhouw op nogal agressieve wijze
optrad tegen een voetballer van de gasten.
De scheidsrechter bestrafte de overtreding
van Teun met een penalty, welke voor het
amsterdamse team werd genomen door
Kees Altena. Deze gaf keeper Pellerin
geen schijn van kans het leer buiten de
doelpalen te houden, O—1. Zandvoort-
meeuwen was door deze tegenslag direkt
in mineur en van deze situatie maakten de
amsterdammers dankbaar gebruik de
frekwentie van hun aanvallen op te voeren.
Vijf minuten na de penalty moest Pellerin
opnieuw het hoofd buigen. Nu voor een
loeihard schot van Burgers vanuit een
fraaie voorzet van zijn medespeler Koghee,
O—2..

Zandvoortmeeuwen had de pauze ken-
nelijk benut om de teleurstellende resul-
taten uit de eerste helft te boven te komen
en nam direkt na de hervatting van de
strijd het initiatief in handen. Maar net
als in het begin van de ontmoeting liepen

de aanvallen stuk op de hechte defensie
van DVW. De yer.dediging van de gasten
werd vooral geïnspireerd door Koppe-
draaier, die met zijn handige afleidings-
taktiek de aanvallen van de thuisklup
steeds weer wist te doorkruisen of af te
zwakken. Een kwartier voor het einde
werd Fred Boom door de wedstrijdleiding
vervangen door Eugène Brossois. Een mu-
tatie die op het spelbeeld echter nauwelijks
enige merkbare invloed uitoefende.

In de slotfase van het duel leek het
er op dat de hoofdstedelingen de score
nog zouden verhogen — Steege schoot
het leer naast een verlaten ZVM-doel —
maar dat pakte voor het moreel van de
thuisklup toch iets gunstiger uit. Tien minu-
ten voor het eindsignaal van de arbiter
knalde Maarten Koper een hoekschop in
één moeite door achter keeper Bakker,
2—1. Daarmee was de wedstrijd wel
bekeken. In de resterende speeltijd zag
noch Zandvoortmeeuwen noch DWV kans
te zorgen voor een spektakulair slot.

De stand in de kompetitie na de wed-
strijden van j.l. zondag luidt:
VIOS (VV) ... 23 15 3 5
RCH 23 12 8 3
DWV 23 13 6 4
Kennemers .... 23 9 10 4
HRC 22 10 7 5
DEM 23 9 9 5
ZVV 23 10 6 7
Vitesse'22 22 9 6 7
Stormvogels ... 23 6 10 7
Velsen 23 4 9 10
Alkm. Boys ... 23 5 6 12
Zandvoortm. .._._. 23 4 6 13
Beverwijk 23 6 1 16
Schagen 23 2 5 16

33 41—18
32 34—17
32 33—16
28 27—18
27 31—21
27 27—23
26 22—19

30—20
19—25
17--26

24
22
17
16 22—31
14
13
9

28—39
15—39
5—39

:"• familie en harid'elsdrukwerk . !'
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onzekerheid die er onder de noordbuurt-
bewoners bestaat, niet heeft kunnen wég-
nemen. Uit de nota blijkt, aldus de krant,
dat het saneringsplan niet is gebaseerd
op het door b en w gestelde uitgangspunt
van het opnieuw bewoonbaar en leefbaar
maken van de wijk. Het projekt is veeleer
gebaseerd op rechtlijnige en verbrede
straten, waarbij de Smedestraat, een van
de karakteristiekste kernen van de noord-
buurt, gedoemd is in zijn geheel te ver-
dwijnen. Bij dit plan gaat het niet om
woon- en leefbaarheid maar om verkeers-
techniese verbeteringen voor zowel gemo-
toriseerd als toeristies verkeer, schrijft de
noordbuurtkrant.

De krant stelt verder dat b en w zich
m hun nota voortdurend tegenspreken.
De ene keer schrijven zij dat ombuiging
van het door de raad goedgekeurde en
door de Kroon onherroepelijk vastgestelde
bestemmingsplan 'ernstig moet worden
ontraden'. De andere keer delen zij echter
mee al sinds de uitvoering van het plan
bezig te zijn met de vraag of het ontwerp
op sommige punten moet worden bij-
gesteld en gekorrigeerd.

Van deze bijstelling en korrektie
geeft de krant een aantal aan de nota
ontleende voorbeelden en schrijft dan dat
hierdoor de indruk wordt gewekt 'dat het
kollege volkomen willekeurig te werk gaat'.
Die indruk werd nog versterkt, vervolgt het
blad, door de wijze waarop de wijzigingen
en korrekties in het plan tot op heden
worden voorbereid. Alles wordt zonder
enig in het openbaar gevoerd overleg,
zonder de volksvertegenwoordiging en de
direkt betrokkenen' te raadplegen binnens-
kamers bedisseld en bekokstoofd, schrijft
de noordbuurtkrant.

De buurtbewoners, zo vervolgt het
blad, mogen op de hoorzitting van vrijdag
26 aoril a.s. horen wat er zonder hen,
over hen en voor hen is beslist. Want van
een ombuiging van het plan noordbuurt
met de bedoeling nog meer bestaande
pandjes te handhaven, willen b en w niet
horen. De hpofdopzet van het plan moet
behouden blijven met hier en daar, wat het
gemeentebestuur noemt, enkele onder-
geschikte korrekties. Korrekties, die de
subsidie die het rijk aan de gemeente uit-
keert voor de sanering niet in gevaar
kunnen brengen. En dat is voor het kolleqe
tenslotte het voornaamste, stelt de noord-
buurtkrant.

Het blad formuleert daarop de vol-
gende uitsmijter:

'In de nota treffen wij de volgende
zinnen aan: 'De nog aanwezige bebouwing
In de Prinsenhof Is sinds kort eigendom
van de gemeente, zodat ook deze straat
de verbetering kan ondergaan, zoals In het
plan is aangegeven. Met name voor de
bewoners van de omliggende straten zal
dit een verheugend feit zijn ...' Die ver-
betering houdt dan in, dat de huizen,
gelegen naast garage Versteege, worden
afgebroken en daarvoor een brede toe-
gangsweg In de plaats zal komen. Voor
de bewoners van de omliggende straten
zal dit zeker een verheugende mededeling
zijn, want reeds nu hangen er in deze
straten borden met het opschrift: 'PAS
OP, KINDEREN!' Straks zullen deze kin-
deren helemaal niet meer buiten kunnen
spelen!'

waterstanden
H.W. L.W. H.W. L.W.

23 april
24 april
25 april
26 april
27 april
28 april

03.55
04.22
05.00
05.40
06.26
07.15

11.59
00.11
00.52
01.24
02.10
03.01

16.03
16.44
17.21
18.07
19.01
19.51

~-.___

12.33
13.11
14.00
14.31
15.19

eanduaorfsE hoeranl1

.
achterweg -I;

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoon: 2135



salon de mode showde
uitgebreide kollektie kleding

Het grote- sukses dat Salon de Mode
'Cécile' donderdagavond j.l. met Kaar
modeshow in hotel Keur oogstte Is onge-
twijfeld te danken aan het feit dat er in de
uitgebreide kollektie veel modellen waren
die ook door de niet meer zo heel jonge
vrouw gedragen kunnen worden.

BIJ de deux pieces en de pakjes die
dit voorjaar veel te zien zijn, valt bijvoor-
beeld de schoot van het jasje over de
heupen, worden de bedrukte japonnen
vaak gedragen onder een vrij laag vallend
effen mouwloos jasje, terwijl bovendien
de rok een plezierige lengte heeft, de knie
maar net bedekkend Er zijn dus voor de
maten 44, 46, 48, zelfs 54 alle voorwaar-
den aanwezig om de,zomer blij en vol
trots tegemoet te treden. En mochten er
dames zijn de niet alleen een grote, maar
wat de onderlinge verhoudingen betreft
ook moeilijke maat hebben, dan kan voor
hen altijd iets m eigen atelier ontworpen
en vervaardigd worden, waarbij men dan
bovendien het voordeel heeft van vrije
keuze in het te verwerken materiaal

Er waren veel kreaties in warm
oranje, vaak onderbroken door zwarte en
witte strepen, die het vooral als strand-
kledmg heel goed deden, zeker wanneer
als materiaal die bijzonder mooie kwaliteit
badstof gebruikt werd Verder zagen we
chique zomerjaponnetjes met lange mou-
wen, hoog gesloten met een das van
dezelfde stof als de japon, maar ook open
te dragen en we vonden dat die jurken
er veel duurder uitzagen dan de prijs op
het kaartje vermeldde (ƒ 159,75). Er was
een heel mooie kreatie van donker ge-
bloemde voile (ƒ 169,—), een japon van
zijden katoen m de kleurenkomblnaties
rood, groen en zwart voor ƒ 149,75 en een
gekleed wit middagjurkje met een groen
motiefje, zelf te wassen, voor ƒ 198,—.

Na het noemen van deze toch echt

wel betaalbare jurken vragen wij even de
aandacht voor een origineel model van
Pierre Cardin, een heel simpele witte
jersey jurk, beeldig, maar u moet er wel
ƒ 349,— voor neertellen Wanneer u echter
graag iets wits heeft en het hoeft nu niet
direkt Cardin te zijn, gaat u dan eens naar
de Kostverlorenstraat om te kijken naar
dat alleraardigste trikot jasje met die
gezellige strikcemtuur voor ƒ 189,—. De
mannequin droeg het op een leuk strand-
ensemble, bestaande uit blouse en effen
gele pantalon.

Er was verder een kort groen satijnen
jasje voor / 179,—, wel grappig Maar
het werd aangeprezen omdat het ivater-
afstotend is en wanneer dit nu de enige
verdienste is zouden we toch de voorkeur
geven aan een gewone regenmanlel. Maar
we kunnen voorlopig geen regen gebruiken
want onze jonge meisjes moeten deze
zomer naar het strand m een rood zijden
bikini met daar over heen een heel kort
jasje van hetzelfde materiaal. Voor wat
oudere strandbezoeksters is er een frisse
gele badjas, te dragen over een rugloze
strandjurk met groene, witte en zwarte
strepen

Voor een feestelijk apentiefje zagen
we een luchtig japonnetje met lage V hals
en ondanks de klokrok toch slank afkle-
dend voor ƒ 159,75, en voor een tiener-

Adverteert

in dit blad

fuifje een romantiese ekru kleurige jurk tot
op de grond, met tussenzetsels van kant.

Nadat de talrijke aanwezigen een
voorproefje hadden gekregen van de ko-
mende wintermode kwam met het aanbie-
den van bloemen aan de ladyspeaker,
mevrouw Pais, en de mannequins door de
eigenares van Salon de Mode 'Cécile',
mevrouw Kiewiet, een eind aan deze
bijzonder geslaagde modeshow, waarvoor
de heer Van Aken op verdienstelijke wijze
de achtergrondmuziek verzorgde. Kr. M.

circuitgebrul
werd gemeten

Het ene bericht meldt dat de zand-
voortse politie met de decibelmeter In de
hand zaterdag en zondag op het circuit
optrad tegen de bezitters van wedstrijd-
motoren die niet voldeden aan de be-
staande voorschriften en bepalingen op het
gebied van de geluidshinder.

Volgens een andere mededeling had
de Cenav — huurder van het circuit — de
geluidsmeting met behulp van tno-appara-
tuur zelf ter hand genomen om de lawaai-
makers te korrlgeren.

Hoe het ook zij, tijdens de mternatio-
nale 600 km races op het circuit verdween
afgelopen zondag de kombmatie Bouw-
meester-Noorlander uit de race, nadat de
wedstrijdleidmg voor de kombmatie de
zwarte vlag had uitgestoken. Men had
gekonstateerd dat de machine van Bouw-
meester en Noorlander te veel lawaai
produceerde.

Ondanks dit optreden tegen de herrie-
schoppers heeft Zandvoort het afgelopen
weekeind weer onder de lawaaiterreur van
de racebaan geleefd. Alleen al bij het
alarmbureau van het anti-circuitkomite
regende het klachten van mensen die m de
direkte omgeving van de racebaan wonen.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmlngen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

Voor hen is de grens van het toelaatbare
al ruimschoots overschreden. De protesten,
zo vernamen wij, zullen door de organisatie
ter kennis worden gebracht van de pro-
vmciale- en rijksmstanties op het gebied
van volksgezondheid en milieubescherming.

Het lawaai op het circuit werd na
afloop van de motorwedstrijden gevolgd
door een ander tumult. Er kwamen bij de
wedstrijdleidmg tal van protesten binnen
tegen het gebruik van motoren, waarvan
sommige onderdelen m strijd waren met de
internationale reglementen. De wedstrijd-
leiding beloofde de klachten te zullen on-
derzoeken. Daar het met uitgesloten Is dat
een en ander zal leiden tot een andere
rangschikking m de uitslagen, heeft het
weinig zin deze m de koerant te vermelden
Rest nog de mededeling dat de races
vrijwel zonder ongevallen zijn verlopen.

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Vrouw b.z.a voor hele of
halve dgn als kinderoppas.
Van Ostadestraat 24.

Voor

omroepers

bellen 2135

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd m div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs f 1300,
voor ƒ 69S.—. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur.
vrijdags tot 21 uur.
Voor fouten In telefonisch

AUTOBANDEN
4 stuks Radiaal Sprint,

maat 145-5R-13 voor Fiat
e.a. Door omstandigheden,
z.g.a nieuw, fabr.adv prijs
rond / 480,— nu f 180,—.

Tel 3135.

Nette jongeman, 24, jaar
zkt. jonge vrouw 20 a 23 jr.
v. samenwon. in Zandvoort.
Br. no. 3100, Zandv. Krt.

Perm. woonruimte gevr. v.
2 pers. m Zandvoort. Huur
tot ± / 400,— p m.
Br. no. 3101, Zandv. Krt.

Meisje 20 jr. zoekt werk
voor enkele avonden p. w.
Br on. 3102, Zandv. Krt.

Te koop vouwwand ca. 2 m
hoog en 2.50 m breed, bei-
ge skaibekl. prijs ƒ 750,—,
nu ƒ 250,—. Nijburg, Karel
Doorrnanstraat 10/flat 6.
Tel, 3031

M A N
HEEFT OOK DEZE
WEEK WEER EEN

SENSATIONELE
AANBIEDING

B A D L A K E N S
frisse streepdessins

wij zijn een kleine firma die zich bezig houdt
met het importeren van de betere brilmonturen.

wij zijn gevestigd m een modern kantoor
op steenworp afstand van zowel het station als
het strand van zandvoort.

wij zoeken op korte termijn een

medewerkster
voor het postklaar maken van de orders en
de daarbij behorende lichte administratieve
werkzaamheden, en een

medewerkster
voor de- debiteuren-administratie, de fakturatie
en de korrespondentie.

voor een goede kracht, betalen wij een
goed salaris, bel voor een afspraak

sclnirnner ophete
passage 5 / zandvoort / f (02507) 36 36

J. DEGENAARS
Erkend zelfstandig Assurantie

tussenpersoon

Fred .van Eedenlaan 13, Hillegom

Telefoon 02520—16 282

PASSAGE 25—31 ZANDVOORT

11 FORTUNA
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. SP l E R l E U S • Koninginneweg 21
Zandvoort • TELEFOON 02507-6012

WIE REKENT KOOPT BIJ

textiel supermarkten
DOOR HEEL DE RANDSTAD HOLLAND

Ruilen of Uw geld terug? kan altijd maar .... alleen met kassabon.

Met spoed gevraagd

vrouwelijk
administratieve kracht

eventueel part time
tijden nader overeen te komen.

FA. A. J. VASTERMAN JR.
Brederodestraat 41, Zandvoort
Gaarne tel. afspraak 2864.



hier staat uw brief
over het circuit

De heer Attema, fraktievoorzitter van
het circuit — pardon — de vvd m de
gemeenteraad van Zandvoort heeft tijdens
de laatste gemeenteraadsvergadering
beweerd, dat er bij de politie van Zand
voort geen klachten waren binnengekomen
over geluidsoverlast door het circuit. HIJ
deed deze bewering naar aanleiding van
een klacht van het anti-circuitkomite, die in
de raadsvergadering aan de orde kwam
Het komite had de raad geschreven, dat
de circuitleiding de kontraktuele bepalin-
gen met de gemeente Zandvoort schendt,
races houdt op dagen, waarop deze strikt
verboden zijn en op een manier, die al
even nadrukkelijk verboden is, ni zonder
geluiddempers, Met de bewering, dat er
geen klachten waren binnengekomen over
de geluidsoverlast, veegde de heer Attema
met alleen de kritiek van het aktiekomite
handig terzijde, maar ook werd de ge-
meenteraad er door misleid en het aktie-
komite als een stel querulanten voorge-
steld. De heer Pas greep de truc van de
heer Attema gretig aan en stelde meteen
maar voor, nu maar eens een definitief
einde te maken aan de aktiviteiten van het
aktiekomite. De heer Attema's bewering
over het achterwege blijven van klachten
was intussen m strijd met de feiten. Want
klachten over de geluidshinder van het
race-circuit waren wel degelijk aan de
politie doorgegeven. Het komite heeft daar
bewijzen van. Een lid van het aktiekomite
heeft de heer Attema dan ook daags na
de vergadering om opheldering gevraagd.

In dit relefoongesprek adviseerde het
vvd-raadslid het komite-hd 'de konsekwen-
ties te trekken uit het voortbestaan van
het circuit en maar te verhuizen, wanneer
h ij zo'n last had van het lawaai, en zich
niet langer belachelijk te maken door
verzet te blijven plegen tegen de racebaan.
Zo'n reaktie tekent wel de mentaliteit van
de zandvoortse vvd, althans die van de
heer Attema. Het begrip 'vrijheid' (van de
'Volkspartij voor Vrijheid en Demokratie')
betekent hier blijkbaar de vrijheid om het
de medemens het leven zuur te maken
door ongebreidelde geluidsoverlast. En het
woord 'demokratie' staat in de opvattingen
van de heer Attema dan zeker voor de -
macht van een — door de enorme hoeveel-
heid herrie groot lijkende — groeo auto-
racefanaten. In elk geval klinkt in de ,
woorden van de heer Attema geen enkel
spoortje door van bezorgdheid over de
ergernis en de spanningen waaraan de
bewoners van de wijk Zandvoort-noord .,
tijdens autoraces onderhevig zijn. En dat
met de verkiezingen voor de deur. De vvd
m Zandvoort vindt het blijkbaar met eens
nodig om ook maar de schijn op te hou-,
den, dat deze partij het goed met de t
mensen zou menen. Hopelijk trekken de
bewoners ook hieruit hun konsekwenties'

Namens het aktikomite tegen
voortzetting circuit Zandvoort,"
C. J. Bleijs, Zandvoort .

VQOMNGERS/öi

links-rechts-
links gekeken
oversteken!

Kinderhuis

„GROOT KIJKDUIN" -
Dr. Smitstraat 7 - Telefoon 2697

zoekt ',

hulp
voor halve dagen m de huishouding.

Soll. schriftelijk aan de directeur. >

Ja, ik wil mijn omzet op peil houden
en ga regelmatig adverteren in de

ZANDVOORTSE KOERANT!

kommentaar
kort en klein

Zowel tijdens de training als de races
van afgelopen zaterdag en zondag op
het circuit is met behulp van meetappara-
tuur het lawaai van de wedstrijdmotoren
geregistreerd, met als gevolg, dat een van
de machines zondag uit de strijd werd
genomen. Over die metingen wordt nog
al ophef gemaakt maar het resultaat was
nihil. De aanpak van Individuele herrie-
schoppers sorteert geen enkel effekt in het
grote gezelschap van lawaaiproducen-
ten op het circuit. Wie werkelijk ernst wil
maken met het beteugelen van de geluids-
overlast — of dit nu de politie of de
pachter van het circuit is — dient andere
en meer verstrekkende maatregelen te
nemen. Daar is nog steeds het wachten op.

beter wanen
met best! OOK IN UW

CARAVAN.'
Want wie thuis gezelligheid zoekt gaat eerst naar Best. In onze winkels vindt u verlichting
voor elk interieur. Modern of klassiek, u slaagt bij ons altijd. Loopt u maar eens bij ons
binnen, wij adviseren u graag!

TL-ARMATUUR
40 Watt, lengte

120 cm, bekend merk.
Geheel kompleet,

alléén bij Best,

HANGLAMP
sfeervolle houten kroon-

lampmetGarmen
In diverse kleuren. Voor-

zien van wit glazen
kelken Van 79,50voor

PLAFONDLAMPEN
hiervan hebben wij een grote
collectie, reeds vanaf2995 Q 995

BUREAULAMP
exclusieve lamp met kap in
geschuurd aluminium of m

kleur. 2x60 Watt, reeds
vanaf

JOL.

1495

MODERNE
HANGLAMP
van wit glas met
metalen rand. Italiaanse""
vormgeving, 3 x 60 Watt,
mettrekpendel van
97,75 voor Mf\nC

HOBBYLAMP
metaal metverchroomde
veren In elke richting j

verstelbaar. Kap met
schakelaar. In diverse*

kleuren Van32,50voor

WANDLICHT
gezellig lampje, houten uit-
voenng m diverse kleuren,
kelken van wit glas.

2-hchts ,
uitvoering 1295

3-lichts
uitvoering

MODERNE WANDSPOT
charmant model, geheel

metaal, in lila kleur,
speciale Best-prijs

1650

TAFELLAMP
verrassend mooie lamp met voet uit zwarte kunststof
Kapje afgezet met blank metalen randen.1995

WANDSPOT
Verstelbare metalen

spot. In chroom van

JUODERNE BOOGLAMP
metverchroomdezwenkarm

Deze booglampxs (50 cm), verstelbare bol m
'met bol m chroom vanv, zwart, bruin en wit van

59,50 voor47,50 \\ 49,50 voor

is.
24,95 voo r

150

TAFELLAMP
opmerkelijk mooi model van glas, kleur oranje,
van 25,95 voor

MODERNEHANGLAMP
^ van geschuurd aluminium met
"*-si lamellen m groen, bruin en

oranje Een exclusieve lamp
van 79,50 voor4950

STAANDE LAMP
sierlijk model met 4 glas-

kei ken. Voetplaat en armen
in oranje, staander wit, van

59,95 voor

WANDLAMPJE
tijdloos model, voorzien van glaskelk,

GANGLANTAARN
smeedijzeren uitvoering.
Witte panelen met cirkel-
motief van 13,95 voor

195

KUNSTSTOF
HANGLAMP

u kunt kiezen uit de
kleuren paars, geel, wit
en oranje Vlot in elkaar

te zetten Zonder pen-
del, alleen bij Best

MODERNEVLOERLAMP
Metalen staander en

vloerplaat in oranje Witte
textielkap. Van 98,-voor

375(

-g95

,.vt<

\

SFEERVOL
WANDLICHT
Charmant lampje m

koper met kristal-
decoratie
Van 56,95 voor

195

3-LICHTSHANGSPOT
m de kleuren bruin, oranje, oker, lila en zwart van
69,95 voor,

MODERNE VLOERLAMP
met 3 verstelbare metalen
spotsinzwart Staanderm
chroom, voetplaat zwart,
van 94,50 voor

DezeS-lichtshangspot l
in chroom van 79,50 voor'

MODERNE HANGLAMP
geheel metaal, oranje bol met
witte reflector, voor de meeneem-
prijs van

150

rso<

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
VERLICHTINGSZAKEN VAN NOORD-HOLLAND

AMSTERDAM: DE CLERCQSTRAAT 60 TEL. 020-337780
HAARLEM: KRUISSTRAAT 22 - TEL. 023-317232

HAARLEM



METLAG JZEN!

MALSE GROTE

BRAADKUIKENS
140OGRAM

dus bijna 1K KILO zwaar!

PER KILO
DATIS PAS VOORDEEL,PROFITEER!
NORMALE PRIJS 3.50 PER KILO fit*

CLOSE-UP
TANDPASTA
GROTE
TUBE

&SBg

ren»
«CRST; JORDAN

TANDEN-,
BORSTELT

dat is
395
per stuk!

• HSANTOt
IAMIGO:

amontillado •
een eerlijke •
Sevillauithet •
bekende =
Sherry land S

COMPLETE

MAALTIJDEN
zuurkool, no-r-ma£ie-
HutSpOtOf Pnjs:>4e-

boerenkool
sla wat in
voorde
vakantie!

MANDARIJNTJES
gebroken
partjes

geenjB9fnaar

-^ASTO AMI'i 'L

4*3:

met origineel •
Spaans J
garantiezegel! S

195

BROD

WAJANG PLANTEN
MARGARINE
pakje 250 gram
geenJ94~maar:

AMSTEL
PILSENER
HALVE LITERS

maar
elke dag:

HERO
NEKTARS

abri kozen,
kersen <
sinas passie

NESCAFE
iPOEDER

t KOFFIE
DUBBELEPOT

200gram

Vogelliefhebbers opgelet! 1

„SLUIS" |
ZANGZAAD
400gram en
EI-KRACHTVOER
150gram

PARKIETEN ZAAD
400gram en
EI-KRACHTVOER
150 gram

SCHELPEN ZAND
1400 gram

samen
voor

_2J6-

1.49
samen
voor

_18&-
1.49

1.10

TOP-DROP
dikke rollen

lekkere zoute drop

geenjöômaar

ROLLENj
VOOR

GOLDEN WONDER
KROEPOEK-UDANG

FAMILIE BAAL

NORM.
PRIJS:

ter
kennis-
making:

IGLO
SPINAZIE

pak 450 gram
NORM.
PRIJS:

ons

uitde„PRIJSWIJZER"
van de Consumentenbond:
Wasmiddelen

Ook de winkelprijzen van wasmiddelen
kunnen aanzienlijk verschillen. Zelfs wan-
neer men een prijsvergelijking per merk
maakt. We noteerden de prijzen van een
aantal populaire merken, die we in da win-
kels tegen kwamen. Om te kunnen konsta-

teren dat een draagkarton Sunil van 2000 gram in da
ene winkel f4,85 Kost, en In de andere f 7,45. Enzo-
voorts. Vaak wordt dus ver beneden de adviesprijzen
verkocht.
De bij deze prijsvergelijking betrokken wasmiddelen be-
horen alle tot de groep van wasmiddelen zonder enzy-
men, laagschuimend en bestemd voor voor- en hoofd-
was in de wasautomaat.

Dlxan Oraagkarion
2100 gram

Albrecht f 5,95
D. van den Broek f5,98
Profimarkt 5 f5,98
Konmar f5.98
Nettorama f5,98
S-discount f6,70
Spar f 6,93
Radar f7.20
Simon f7,45
Gegro f7,69
Edah Noord f7.70
Edah Ziezo f7,79
Albert Heijn f8,20
deGruyter • f8,20

Sunil Draagkarton
2000 gram

S-discount f4,85
Konmar f4,98
D. van den Broek f 5,35
Jac. Hermans f 5,35
Profimarkt f5.49
Simon f 5,85
Nettorama f 5,95
Spar f6.35
Edah Ziezo f6,59
Radar f 6,75
taan Noora T 0,95
Albert Heijn f7.45
deGruyter f7,45

Dobbelman Plastic zak
2500 gram

D. van den Broek f4,75
fMIscount f495
Jac. Hermans f4,98
Konmar f4,98
Nettorama f4,98
Profimarkt f4,98
Spar f4,98
Radar f 5,95
Edah Noord f 5,65
Simon f 5,65
Edah Ziezo f 5,79
Gegro f 5,79
Albert Heijn f6,15
deGruyter f6,15

Omo Draagkarton
2000 gram

Praflmarkt f4,98
D. van den Broek f 5,35
Jac, Hermans f 5,35
Nettorama f5,95
S-discount f5.95
Konmar f 6,45
Edah Noord f6,95
Simon f 6,95
Albert Heijn f7,45
deGruyter f 7,45

Ook andere merken wasmiddelen

met GROTE KORTINGEN!

ALTIJD MET
ALLES GOEDKOOP!

DREFT
FIJNWASMIDDEL
GEZINSPAK

NORM.
PRIJS:

JJT
BIJONS:

MV&

.NIEUW!
GILETTE

- Gïï
SCHEER-

APPARAAT

geen.ZSO'maar:

incassettemet2sets

WITTE KAT
BATTERIJEN

MONO
I1/2volt

Zvoorl:

PENLIGHT

DAMES
SLIPS

helanca of katoen imprimé
fijn passend heupmodel

/7/isyjif .uniekleuren
Ustyt/ .jacquard
/) j f J-» .bloemetjes
l/lAASe .ruitjes motieven

geen
maar
ELKE PAG; m
PRETTY-HAIR,
HAARLAK
GROTE BUS
250 gram

je kunt het beter bif

halen i
AMSTERDAM. Mercatorplein 49/ Jan v.Galenstraat79-85/Bilderdijkkade41-53/2eNassaustraat26-30/Lijnbaansgracht 31-32

Tussen meer 13 (winkelcentrum Osdorp) / Delflandplein 188-194/ Burg.de Vlugtlaan 133/Joh.Huizingalaan 180-188
ZANDVOORT.Kerkstraat19/ZWANENBURGtDennenlaan19a/HOOFDDORPiKruisweg640/Graftermeerstraat28(MOBYDICKMULTIMARICr)
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nieuwsblad voor zandvoort, bentveld en aerdenhout

eanduoorrse hoerarï1
redaktie en administratie: postbus 151, zandvoort, willemstr. 29b - tel. (02507) 2135 - uitgave zandvoortse koerant bv (v.h. drukkerij gertenbach)
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HM^MHMmMM^^m .̂̂ g.̂ ^^^^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^ .̂̂ ^^^-^^^^^^ .̂l^g^MHM^H^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •̂î HÎ BBBBî ^BBÎ H^BBHHHHMBHHBMIBBiî ^̂ ^Mî ^B
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schoolbasketball '74
Toen de beide amerikaanse spelers van het Ie team van Typsoos/Lions om

2 uur 30 de vaantjes en bekers aan de respektievelijke aanvoerders uitreikten,
konden de organisatoren tevreden op dit evenement terugzien.

Het toernooi werd door ca. 300 deelnemers bezocht, de sfeer was sportief en
gezellig en er werd leuk gebasketballd.

De bezoekers konden genieten van de vele kleine en grote 'sterren', die op de
velden hun best deden om de bal door het netje te laten glijden. Dit jaar deden
voor het eerst de beide plaatselijk Mavo-scholen mee. De Gertenbach-Mavo bleek
op alle fronten sterker te zijn dan de Christelijke Mavo, want in alle poules werd zij
winnaar. Hiermee» ging de wisselbeker voor het eerst naar deze school.

Bij de basisscholen werden de beide tweede teams van de Beatrixschool
winnaar van de B-poule van jongens en meisjes.

In de A-poules werden de beide finales tussen de eerste teams van jongens en
meisjes een spannende aangelegenheid tussen de Mariaschool en de Hannie Schaft-
school. Deze laatste school werd winnaar van zowel de meisjes- en jongens A-poule.
Hiermee verwierf zij de prachtige wisselbeker, die door de Oase-bar te Zandvoort
voor deze gelegenheid beschikbaar was gesteld.

Als afsluiting van het basketballfestijn konden alle deelnemers 's avonds gratis
kijken naar de eredivisiewedstrijd Typsoos/Lions tegen Raak/Punch uit Delft.

toneel
Zaterdagavond j.l. gaf de toneel-

vereniging 'Wlm Hilderlng' In gebouw 'De
Krocht' een opvoering van 'De kleine
apostel' van A. W. G. van Riemsdijk In
een bewerking van Henk Bakker,

Centraal staat in dit omstreeks 1900
spelende stuk de slaapstee van juffrouw
Schat en de daarin levende paria's. De
komst van Johan, een vondeling, roept
betere gevoelens in deze ruzieënde mensen
makker en de dood van het kind brengt
hen tenslotte dichter bij elkaar.

Ongetwijfeld heeft jonkheer Van
Riemsdijk zijn verdiensten gehad voor het
vaderlands toneel, maar we vragen ons
toch af of het niet jammer is om al dat
talent, dat zaterdagavond op de planken
stond, te stoppen in een stuk waarin men
niet meer kan geloven .

Zonder overdrijving durven we te
beweren dat de rollen de leden van de
werkende kring op het lijf geschreven
waren. Om te beginnen Cor van Poelgeest,
die met haar prachtige spel een uitste-
kende typering gaf van de onsympathieke
juffrouw Schat. Verder noemen we Joop
van Droffelaar, heel verdienstelijk als de
bedelaar Houtpoot, alleen jammer van die
afschuwelijke rode baard! Cor de Krijger
en Jan van der Werff waren als resp. de
horlogemaker en Eenarm heel geloofwaar-
dig en Letty Kinderdijk had de dankbare
taak Francisca, de prostitué, gestalte te
geven. We herinneren ons in dit verband
haar rol in Madame Tic-Tac, waarin ze ook
zo verdienstelijk een vrouw van lichte
zeden voor het voetlicht bracht. Gonny
Heierman was een sympathieke kranten-
verkoopster en Peter Kok maakte brigadier
Versteeg heel aannemelijk. Ed Fransen
leverde een knappe prestatie als inspekteur
Ferriére, zeker in zijn stille spel bij het
kijken naar Houtpoot en de vondeling
Johan. En dan komen we vanzelf op het
spel van Amand Hekkers, die net als
Marina Molenaar geleend was van de
kinderoperettevereniging 'Jong Zandvoort'.
Amand spéélde niet alleen een ziek kind,
hij was het met dat zwakke stemmetje en
die rauwe hoest. Ook Marina deed het
heel fijn als Truida, de kleindochter van
juffrouw Schat. Hulde voor het optreden
van de twee kinderen, hetgeen natuurlijk
ook betekent: hulde aan regisseuse Ali
Bol.

We vonden dat het publiek aan het
slot van de voorstelling nogal lauw
reageerde. Merkte voorzitter Hildering dat
ouk en liet hij daarom de bezoekers het
applaus nog eens herhalen?

Er waren, zoals gebruikelijk, weer
veel bloemen, ook een boeketje voor
Marina en Amand, die bovendien een

boekenbon ontvingen. Verder waren er
woorden van waardering voor souffleuse
Truus Lorenz, de dekorbouwers 'Arie, Dik
en Fred' (om met de heer Hildering te
spreken), voor de met vakantie zijnde
heer Ko Reurts en voor Winston Harms,
en nog een persoonlijk geschenk voor
Ali Bol.

Mevrouw L. H. Siev.eking-van Dekken
en de heer C. J. Bruynzeel, die afwezig
waren toen de heer J. G. Bisenberger als
bestuurslid van het Nederlands Centrum
van het Amateur Toneel ter gelegenheid
vn het zilveren jubileum in december 1973
een aantal bronzen legpenningen met de
bijbehorende oorkonden uitreikte, mochten
hun onderscheiding nu uit handen van de
voorzitter in ontvangst nemen.

Onder degenen die de voorstelling
bijwoonden bevonden zich wethouder
Janssens en het raadslid de heer Pas met
hun echtgenoten, leden van de Contact
Commissie Culturele Belangen en afge-
vaardigden van 'Op Hoop van Zegen' en
'Jong Zandvoort'. Kr. M.

burgerlijke stand
19—25 april 1974

Geboren: Sandra Isabella, d.v. T.
Koningsbruggen en J. H. Smits.

Overleden: Bertus Broecmans, oud 93
jaar, gehuwd geweest met A. S. Koudijs.

Ondertrouwd: Klaas de Lange en
Elizabeth Thelma van der Laan; Cornelis
Maria Gerardus de Groot en Maria van der
Meij; Cornelis Wiltenburg en Eveline Clara
Kemp; Oger Lusink en Margarita Troost;
Willem Johannes Cornelis van den Bosch
en Marja Olga van Weering; Paul Frederik
Alexander Antonides en Marja Hamelink.

Gehuwd: Jan Philip Stol en Mary
Helena Borst; Guido Balk en Theresia
Johanna Bastiaan; Petrus Hermanus
Siertsema en Emma Helene Minna de
Roode.

Overleden buiten de gemeente: Edgar
Schmidt, oud 38 jaar, gehuwd met A M.
Vermeulen; Maartje Kraaijenoord, oud 88
jaar, gehuwd geweest met B. P. Burkunk;
Johanna van Aarden, oud 86 jaar, gehuwd
geweest met L. N. Termes; Cornelis
Schuiten, oud 61 jaar, gehuwd geweest
met H. H. Kramer.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
HFIITE5TR. 18 • TEL : «499 • ZPNDVQORT

Verkiezingsfonds CDA
Rekening No. ABN 56.58.40.002

ARP - CHU • KVP

CDA LIJST 2 — 29 MEI

nieuws kort en klein
Maandagavond werd een begin van

brand ontdekt in de duinen nabij het Ken-
nemer dierentehuis in nieuw noord. De
brandweer slaagde erin het vuur snel te
lokaliseren en daarna te blussen.

De drie in cda-verband samenwerken-
de konfessionele partijen in Zandvoort —
chu-ar-kvo — presenteren a.s. donderdag
2 mei in hotel Keur aan de Zeestraat
het programma voor de a.s. gemeente-
raadsverkiezingen. De bijeenkomst begint
om 20.00 uur.

Bij een inbraak in caf-restaurant
'De Kousepael' is in de nacht van zondag
op maandag uit een kluis een bedrag van
ƒ 15.000,— ontvreemd.

Komende vrijdag geeft de Zandvoortse
Vocalgroup de jaarlijkse openbare uitvoe-
ring en wel in het verenigingsgebouw 'De
Krocht'. De groep, die bestaat uit meisjes
van 12 t.e.m. 16 jaar, trad vorig jaar met
veel sukses op in het avro konkoers te
Hilversum. Nadien werden nog konserten
gegeven in Heemskerk en Beverwijk en
onlangs in het zandvoortse bejaardenhuis
het 'Huis in de duinen'. Aan de uitvoering
verleent tevens de instrumentale groep
Blow Down, samengesteld uit leden van
bekende gezelschappen uit Haarlem en
Amsterdam, medewerking met het spelen
van kompesities die het midden houden
tussen jazz en rock. Het konsert begint om
20.00 uur en de entree bedraagt ƒ 3,50,
inkl. programma.

Tijdens de begin deze week gehouden
algemene ledenvergadering van de plaat-
selijke afd. van de Algm. bond van ambte-
naren werd aan de leden die veertig jaar of
een kwart eeuw lid zijn van het nvv een
herinneringsteken uitgereikt. De 'veertig-
jarigen, H. Bos en J. G. Bisenberger,
ontvingen de gouden nvv-speld. Zilveren
spelden waren er voor de 'vijfentwintig-
jarigen' A. van Duijn, D. v. Duijn, A.
Herfst, G. Keur, Jb. Koper, G. Paap, C.
Schuiten en J. Sebregts.

Aan de huldiging van de vakbpnds-
leden ging de behandeling van de huis-
houdelijke agenda vooraf. De zittende
bestuursleden J. G. Bisenbetger, W. Har-
ting, L. H. Cohen, C. Hoedt en C. Schuiten
werden allen herkozen.

begroetingsavond
Afgelopen vrijdag vond In de raadzaal

van het gemeentehuis de begroetings-

avond voor nieuwe ingezetenen plaats door

de leden van het gemeentebestuur.

Evenals bij voorgaande bijeenkomsten
werden de debuterende inwoners welkom
geheten door burgemeester A. Nawijn. Ook
nu weer stelde hij in zijn inleiding de
problematiek rond de aan- en afvoerwegen
van Zandvoort, centraal. Aan het program-
ma werkten verder mee enkele leden van
de Zandvoortse Operette Vereniging, die
een aantal schlagers uit bekende operettes
ten gehore brachten. De heer P. Honder-
dos, technies hoofdambtenaar bij de dienst
van publieke werken, vertelde de aan-
wezigen het één en ander over de groen-
voorziening in de gemeente. Tijdens de
pauze konden de genodigden kennis maken
met de leden van het dagelijks bestuur
van de gemeente en tevens een kleine
ekspositie in een der vertrekken van het
raadhuis bezichtigen.

De jongste begroetingsavond kwam
afgelopen maandag nog even ter sprake
in de openbare vergadering van de raads-
kommissie voor de financiën. Wethouder
Aukema merkte op dat de begroetings-
avonden 'wat eentonig worden'. Het was
hem opgevallen dat je er meerdere keren
'dezelfde gezichten ziet'. Inwoners, die
enkele jaren geleden door de gemeente
werden begroet, daarna voor enige tijd
elders woonachtig waren en bij hun terug-
keer in Zandvoort opnieuw welkom werden
geheten. Hij vond het moment aangebro-
ken de begroetingsbijeenkomsten eens
nader door b en w onder de loep te laten
nemen. Misschien moet het karakter van
de avonden worden veranderd of dient er
iets geheel anders voor in de plaats te
komen, dacht de wethouder hardop.

Het kommissielid, mevr. Hugenholtz,
vond dat er in ieder geval iets gedaan
moest worden aan de presentatie van de
raadsleden, die de begroetingsavonden
bijwonen. De nieuwe inwoners zien wél wie
deel uitmaken van het kollege, maar weten
niet wie de raadsleden zijn. Zou men de
raadsleden niet van een dekoratie of iets
dergelijks kunnen voorzien?, opperde zij.
Ook dat zal nader worden bekeken.

raadskommissies
Afgelopen maandagavond vergaderden

de kommissies van financiën en publieke
werken en net zoals bij de eerste open-
bare bijeenkomst van de raadskommissies
werden verschillende agendapunten achter
gesloten deuren behandeld.

In het openbare gedeelte van de
kommissie van financiën werden eerst de
agendapunten 3 en 4 behandeld, respek-
tievelijk de bouw van een geïntegreerde
basisschool voor kleuter- en lager onderwijs
en de bouw van een sportzaal bij het
geplande aktiviteitencentrum, beiden in
nieuw-noord. De reeds bestaande kleuter-
school 'Hummeloord' en de 'van Heuven
Goedhartschool' voor basisonderwijs zullen
in de nieuwe geïntegreerde basisschool hun
onderkomen krijgen. Bovendien ligt het
in de bedoeling om deze nieuwe school
gebruik te laten maken van het te bouwen
gymnastieklokaal, samen met de, in de
nabijheid gelegen, Nicolaas- en Beatrix-
school.

Alle leden van de kommissie, be-
staande uit mevr. Hugenholtz (vvd) en
de heren Keur (ar), Couvreur (onafh.),
v. d. Moolen (pvda), Ter Veer (kvp) en
voorzitter wethouder Aukema (pvda),
waren enthousiast over de opzet van dit
plan. 'Als alles meqloopt, kan de gemeente
na de voorlopige goedkeuring van Gede-
puteerde Staten een lening van ongeveer
één miljoen gulden, de voorlopig geraamde
bouwkosten, bij de bank voor Nederlandse
Gemeenten sluiten, zodat de bouw binnen
een half jaar kan beginnen', zo verklaarde
wethouder Aukema.

De heer Keur (ar) vond het overigens
wel vreemd, dat de raad niets meer van
het aktiviteitencentrum, waarvan het
sportkompleks deel uit maakt, hoorde
Voorzitter Aukema legde uit, dat er op
papier een aktiviteitencentrum is ontstaan,
maar dat op het moment alleen maar geld
is te krijgen voor het gymnastieklokaal. De
financiële middelen voor de overige ge-
bouwen van dit centrum moeten van het
ministerie van CRM komen, die op het
ogenblik de geldkraan heeft dichtgedraaid.

Tijdens de diskussie in de kommissie
van financiën over agendapunt 5, dat
luidde 'aanleg handbalyelden in plan noord',
ging een aantal kommissieleden weer
terug naar een vorig agendapunt, met als
gevolg, dat de overige raadsleden er niets
meer van begrepen. Wethouder Aukema
reageerde hierop met te zeggen: 'Dit is
een volstrekt ongestruktureerde kommissie.
Wat moet het publiek er wel van denken!'
Op de stoelen die voor het publiek waren
gereserveerd zat echter niemand, alleen
uw verslaggever was aanwezig.

Alle leden van de kommissie van
financiën waren het er over eens, dat de
zandvoortse brandweer een beroepskern
moest krijgen. Temeer zo betoogde voor-
zitter Aukema (pvda), omdat Zandvoort
negen maal zoveel branden te verwerken
krijgt dan het landelijk gemiddelde. Dit
vanwege het omringende duingebied.

In de kommissie van financiën vonden
alle leden het plan van vvd-raadslid
Attema om bij de kop van de Van Len-
nepweg een parkeerterrein aan te leggen,
een goed idee, maar de aanlegkosten van
drie ton veel te duur. Men stelde voor,
naar een alternatieve bestrating uit te
zien, die dan wel aanmerkelijk goedkoper
zou moeten zijn.

Ook de kommissie van publieke wer-
ken, voorzitter wethouder Janssens en
leden Van As, Wijnbeek, Attema, v. d.
Heijde en Pas vonden het initiatiefvoorstel
van de heer Attema te duur.

Maar er waren ook andere bezwaren.
De heer Van As was van oordeel dat door
het scheppen van nieuwe grote parkeer-
plaatsen het nog moeilijker zou worden
de verkeersstroom op hoogtijdagen in
en rond Zandvoort te verwerken. Een op-
vatting die ook werd gedeeld door voor-

Sll waterstanden :'J |

16 april
17 april
18 april
29 april
30 april

1 mei

H.W.
05.40
06.26
07.15
08.20
09.36
11.02

L.W.
01.24
02.10
03.01
03.40
04.44
06.11

H.W.
18.07
19.01
19.51
21.00
22.19

L.W.
14.00
14.31
15.19
16.19
17.39
19.09

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B • Telefoon 4417

dinsdag
geen krant

In verband met de viering van
koninglnnedag op dinsdag 30 april a.s.
verschijnt op die dag geen koerant.

Het eerstvolgende nummer komt uit
op vrijdag 3 mei a.s.

zitter Janssens en de heer Wijnbeek.
Het plan voor de bouw van een nieuw

vvv-kantoor op het Raadhuisplein werd
op verzoek van de leden teruggenomen
voor nadere bestudering. De eerste indruk
was niet erg gunstig. Het ontwerp beslaat
vrijwel de helft van het voetgangersgedeel-
te van het Raadhuisplein. Vooral directeur
Vogt van publieke werken had daar
nogal wat bezwaren tegen en terecht.
In de kommissie van algemene zaken, die
dinsdagavond bijeenkwam, werden nagenoeg
dezelfde onderwerpen besproken. Hier
wensten een aantal leden hun adviserende
stem t.a.v. het nieuwe vvv-kantoor voor
te behouden.

(Vervolg op pag. 2)

karate
De in Zandvoort gevestigde 'Koop-

man's Asian Figting Art School' prgani-
' seert morgen, zaterdag 27 april, in het
verenigingsgebouw 'De Krocht' voor de
eerste keer sinds de oprichting van het
instituut open karatewedstrijden voor het
kampioenschap van de school.

De wedstrijden beginnen om 20.00
uur en de entree bedraagt f 5,— p.p.
Uit de entreegelden hoopt het opleidings-
instituut de financiële middelen te verkrij-
gen, die nodig zijn voor de aanschaf van
enkele voor het onderricht in de gevechts-
sporten noodzakelijke middelen.

Aan de school, zo staat te lezen in
een publikatie van het instituut, krijgen
jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar en
ouderen gedurende 17 uur per week les in
o.m. karate, kenpo, tea kwondo, kobudo,
bo-jitsu en aikido. Maar er worden ook
kursussen ehbo, anatomie en fysiologie
gegeven. De aan het instituut verbonden
instrukteurs verzorgen de lessen geheel
belangeloos en in hun vrije tijd, hetgeen
door de school uniek wordt genoemd.

De school heeft zich ten doel gesteld
de jeugd van Zandvoort en omgeving op
een ontspannende manier te onderwijzen
in oosterse gevechtssporten en daarbij
tevens een overeenkomstige goede mentali-
teit te kweken. Daarom staat bij het onder-
rich in karate, kenpo, etc. etc. niet het
brute geweld, dat ten zeerste wordt ver.
afschuwd, primair, maar de geestelijke
ontwikkeling. De resultaten van deze am-
bities kan het zandvoortse publiek morgen
aanschouwen tijdens de wedstrijden en
enkele demonstraties.

Wie over de opleiding en de daaraan
verbonden kursusgelden meer wil weten
kan zich in verbinding stellen met de heer
P. Koopman, Lorentzstraat 405.

herdenking
Evenals voorgaande jaren worden op

de 4e mei zij die vielen in de strijd tegen
bezetting, ondrukking en terreur van
nazi-duitsland en zijn bondgenoten, her-
dacht.

Voor die herdenking zullen vanaf
18.00 uur tot zonsondergang van alle
openbare gebouwen in de gemeente de
vlaggen halfstok worden gehangen. Parti-
kulieren worden verzocht dit eveneens te
doen. Reklame- en buitenlandse vlaggen
dient men tijdelijk binnen te halen. In het
kader van de herdenking vindt in de her-
vormde kerk een samenkomst plaats,
waarin ds. C. P. Hoekema uit Heemstede
het woord zal voeren. De muzikale bege-
leiding van de bijeenkomst zal worden
verzorgd door het Dames vocaal ensemble
en de organist G. J. Moed.

Na afloop van de herdenkingsbijeen-
komst vindt bij de uitgangen van het kerk-
gebouw een kollekte plaats door de
Stichting '40-'45. Hierna begint de stille
tocht naar het monument in het Vijverpark
met als vertrekpunt het Kerkplein.

Van 19.45 uur af tot 30 sekonden
voor 20.00 uur zullen de kerkklokken lui-
den. Daarna zal van 20.00 uur tot 20.02
uur bij het monument volkomen stilte in
acht worden genomen. De burgerij wordt
verzocht deze stilte overal en algemeen
te betrachten.

De weg naar de herdenkingsplaats zal
te voet en in volkomen stilzwijgen worden
afgelegd. Vlaggen en vaandels worden niet
meegevoerd.

Wel is het brengen van een bloemen-
hulde op de herdenkingsplaats toegestaan.

De plechtigheid zal worden afgeslo-
ten met koraalmuziek van het koper-
ensemble van de Zandvoortse Muziekkapel.

Het is gewenst, dat op deze avond
gedurende de periode van 19.30 tot 20.30
uur de eksploitatie in de horecabedrijven
zodanig geschiedt, dat hieraan elk ver-
makelijkheidsaspekt ontbreekt; dat de
buitenverlichting, zoals neons en lichtbak-
ken, is gedoofd en geen andere muziek ten
gehore wordt gebracht dan die van de
officiële nederlandse radioprogramma's.

proefvaart
A.s. zaterdag vindt de drie-maande-

lijkse proefvaart van de zandvoortse
reddingboot plaats. De tocht voor de kust
begint 's morgens om 9 uur.



familiebenchten

Na een korte en ernstige ziekte is
hij toch vredig ingeslapen onze beste
broer en zwager en trouwe huis-
genoot.
Wij zullen je erg missen Kees.

Bert en Jane Jongsma
Oranjestraat 3

Op 11 mei hopen onze ouders

J. KERKMAN
P. KERKMAN-DRAYER

hun 40-jarig huwelijkfeest te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren op 11 mei
van 14.00 tot 16.00 uur Willem-
straat 21 te Zandvoort.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

1949 1974
Zaterdag 11 mei a.s. hopen wij ons

ZILVEREN HUWELIJKSFEEST
te gedenken.

Wij zijn vanaf 20.00 uur in het Wijk-
gebouw Noord, Linnaeusstraat om
dit met vrienden en bekenden te
vieren.

C. ZWAAG
M. C. ZWAAG-DE BOER

Zandvoort, april 1974
Dr. Jac. P. Thijsseweg 18

Op 8 mei trouwen wij

JAN STEFFEN BIJL
en

ALEIDA DALMAN

waarvan de voltrekking zal plaats
hebben om 14.00 uur ten raadhuize
en om 14.30 uur in de parochiekerk
St. Agatha te Zandvoort,
Receptie: woensdag 8 mei van 17.00
tot 19.00 uur in Paviljoen „De Vij-
verhut", Vondellaan, Zandvoort.
Zandvoort, april 1974
Brederoodseweg 68
Burg. Engelbertsstraat 30

Toekomstig adres:
Peperstraat 26, Egmond-Binnen

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 27 en zondag 28 april:
Zr. A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57,
tel. 4294.

kerkdiensten
Zaterdag 27 april:
NIEUW UNICUM

10.30 uur: drs. J. W. Beks.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 28 april:

10.30 uur: drs. J. W. Beks.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel, dhr. C. Spaans.

GEREF. KERK
Zondag 28 april:

10.00 uur: ds. J. de Waard.
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 28 april:

10.30 uur: prof. dr. A. van Biemen,
n.h. Bentveld.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBAND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniël. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK. Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

officiële berichten
Bekendmaking

Ophalen huisvuil
De directeur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend dat op
dinsdag 30 april 1974, Koninginnedag,
geen huisvuil zal worden opgehaald. De op-
haalbeurt wordt niet ingehaald. Men kan
hierin voorzien door het gebruik van een
extra plastic zak (verkrijgbaar bij de melk-
handel).

C. H. Vogt

Klein en groot
eten v. d. Werff'a brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

raadscommissies (2)
Woensdagavond vergaderde de kom-

missie van bedrijven, sociale en kulturele
zaken. Dit adviesorgaan bestaat uit de
raadsleden Joustra (vvd), Wijnbeek
(d'66), Van der Moolen (pvda) en Ter
Veer (kvp) en staat onder voorzitterschap
van wethouder Van der Miie (arp/chu).

Slechts één punt vulde de agenda
voor deze bijeenkomst, nl. 'bouw van een
sportzaal bij aktiviteitencentrum in Zand-
voort Noord'. De voorzitter stond positief
tegenover een subsidieverlening voor deze
sportruimte, dit in tegenstelling tot de
kommissieleden Wijnbeek en Joustra, die
bezwaar maakten tegen de bescheiden
omvang van deze sportakkommodatie. De
heer Joustra vond het met name zeer be-
zwaarlijk, dat in een dergelijke kleine zaal
het merendeel der zaalsporten niet kan
worden uitgeoefend. De heer Wijnbeek
opperde de mogelijkheid een tweede sport-
hal aan te leggen. De heer Van der Moolen
echter vond 'twee sporthallen voor zo'n
kleine gemeente als Zandvoort overdreven'.
Op voorstel van de liberale afgevaardigde
werd tenslotte besloten de resultaten van
een onlangs gehouden enquête onder de
zandvoortse sportverenigingen af te
wachten om daarna samen met de sport-
raad de zaak nog eens te bekijken.

sleep in moet blijven draaien

Tijdens de rondvraag sprak de heer
Ter Veer zijn bezorgdheid uit over de
toekomst van de sleep-in. Allereerst vroeg
hij zich af of men wel voldoende mede-
werkers zou kunnen krijgen om de omstre-
den overnachtingsplaats deze zomer te
bemannen. De christendemokratiese volks-
vertegenwoordiger meende uit de beide
sleep-in nota's — eind vorig jaar versche-
nen — te hebben begrepen, dat de
'mensen van het eerste uur' hun enthpu-
siasme hebben verloren en zouden zijn af-
gezwaaid. 'Het komt er nu op aan', vol-
gens de heer Ter Veer, of men genoeg
nieuwe mensen kan vinden voor dit werk,
en ik heb daar mijn twijfels over'. Ook
de voorzitter bleek hierover in het duister
te tasten. 'Mocht blijken dat hierover inder-
daad moeilijkheden rijzen, dan hoop ik,
dat de zandvoortse jeugd mee wil helpen
de sleep-in draaiende te houden. Het is
immers gebleken dat er een enorme
behoefte aan bestaat', aldus de wethouder.
De heer Ter Veer sprak eveneens over de
toekomst van de sleep-in op langere ter-
mijn. 'We hebben destijds, onze goedkeu-
ring gegeven aan dit projekt als zijnde een
tussenoplossing. Het is nooit de bedoeling
geweest deze situatie te laten voort-
bestaan. Daarom moet er volgens mij
gedacht worden aan de vervanging van
de sleep-in door een jeugdherberg in
moderne stijl'. De heer Van der Mije was
het hier volledig mee eens. 'Er moet inder-
daad zo gauw mogelijk een jeugdhotel
komen om de plaats in te nemen van de
oude loods', meende hij.

In de rondvraag werd ook gesproken
over het jeugdcentrum. De heer Ter Veer
vroeg zich af of hier nog wel vraag naar
bestond. Hierop antwoordde de heer Wijn-
beek dat het niet ter zake doet of er op
dit moment wel of niet behoefte naar
bestaat. 'Het zal er helemaal van afhan-
gen wat voor aktiviteiten er zullen plaats-
vinden en wat voor mensen er aangesteld
zullen worden als jeugdbegeleiders', aldus
de demokraat. De heer Joustra gaf uiting
aan zijn twijfels over de juistheid van de
inmiddels al weer enkele jaren oude
doelstellingen van het jeugdcentrumbestuur,
in verband met de veranderde inzichten
pp het gebied van het jeugdwerk. De
liberaal sprak bovendien zijn afkeuring
uit over de wijze waarop men de Maria-
school wil verbouwen tot jeugdcentrum.
Hij vond dat alles te gepland, te geregeld
was. 'Het Is niet fleksibel genoeg', zo
zei hij. De wethouder zei dat er in ieder
geval nog over het komende jeugdhuis zal
worden geptaat. 'Maar dit kan niet eerder
dan in september', voegde hij er aan toe.

zrb

HIER STAAT UW BRIEF

circuit (1)
Circuit van Zandvoort

Naar aanleiding van het ingezonden
stuk van de 'querulant' — pardon — het
lid van het anti-circuit komité, de heer
C. J. Bleijs van 23 april J.I., noopt mij tot
het maken van enkele opmerkingen.

In een schrijven aan de gemeenteraad
van Zandvoort van 28 maart j.l. van het
aktiekomité tegen voortzetting van het
circuit werd gesteld dat er tenaanzien van
geluidshinder klachten waren binnengeko-
men bij de politie van Zandvoort alsmede
tientallen telefoniese klachten bij het
meidcentrum.

Aangezien ik de Volkspartij voor
Vrijheid en Democratie vertegenwoordigt,
heb ik derhalve de vrijheid genomen om
mij tot de staf van de gemeentepolitie
te wenden om te informeren naar de ernst
en hoeveelheid van klachten die aldaar
waren binnengekomen.

De dienstdoende inspekteur deelde
mij — na enig onderzoek — mede, dat
hem geen klachten bekend waren. Dit is,
dacht ik, duidelijke taal.

Voorts heb ik in de raad van 9 april
j.l. de voorzitter gevraagd hoeveel klach-
ten er binnen waren gekomen bij het
gemeentehuis van* Zandvoort.

Geachte heer Bleijs, het antwoord
hebt u als bezoeker van deze vergadering
op de tribune kunnen vernemen. De voor-
zitter antwoordde nl.: 'Niet één'. Ook dit
is weer duidelijke taal.

In het telefonies onderhoud met u —
daags na de raadsvergadering — heb ik
u onomwonden gezegd hoe ik over één
en ander dacht. Het voert zeker te ver
om de koerant te gebruiken of liever te
misbruiken over het demokraties genomen
besluit van de gemeenteraad van Zand-
voort tot handhaving van het circuit en
de verhuur voor 15 jaren aan de Cenav.

Wel moet mij één ding van het hart.
U woont sedert 1959 in Zandvoort, af-
komstig uit Amsterdam, op ± 400 meter
van het circuit. Het circuit bestaat reeds
vanaf 1948. Er hebben sedertdien tien-
tallen auto- en motorwedstrijden, trainin-
gen, proeven etc plaatsgevonden, doch
de heer Bleijs heeft nooit en te nimmer
enige klacht over geluidshinder geuit.

Sedert een paar jaar werpt u zich op
als een fanatiek tegenstander van het
circuit, wat vanzelfsprekend uw goed
recht is.

Ik ken u thans reeds enkele jaren als
persoon en als architekt en ik kan mij
niet van de indruk onttrekken dat er
andere faktoren bij u spelen dan de plot-
selinge haat tegen het circuit.

In afwachting van uw volgende brief,
verblijf ik met vrije- en demokratiese
groeten,

J. Attema
fraktievoorztiter VVD
gemeenteraad van Zandvoort

circuit (2)
Vóór het circuit

Eanduoartee haeran}1

Het min of meer systematiese gezeur,
dat zich door een klein aantal lieden welke
zich het 'aktiekomité tegen voortzetting
circuit Zandvoort' noemen nu al tot ver-
velens toe manifesteert tegen het door de
meerderheid van de gemeenteraad van
Zandvoort op demokratiese manier geno-
men besluit het circuit aan de Cenav te
verthuren, is nu op een voor mij onaan-
vaardbare wijze voortgezet middels een
door u gepubliceerde brief van de heer
C. J. Bleijs.

De heer Bleijs valt de fraktievoorzitter
van de vvd aan omdat deze, beter ge-
informeerd dan de heer Bleijs, stelde, dat
er bij de politie op dat moment nog geen
klachten waren binnengekomen over ge-
luidsoverlast. Het hoofd van de politie,
tevens voorzitter van de raadsvergadering,
had hem tijdens deze vergadering hierover
nader kunnen inlichten, wanneer deze uit-
lating verkeerd zou zijn geweest. Dat is
niet gebeurd.

De bewijzen, welke door de heer
Bleijs achteraf genoemd worden, dat er
wél geklaagd zou zijn, moeten dan wel van
een ijzersterk gehalte wezen om dit soort
aantijgingen naar voren te brengen!

De heer Bleijs stelt,' dat, naar zijn
mening de indruk wordt gewekt dat het
'aktiekomité tegen voortzetting circuit
Zandvoort' een produkt is van een stel
querulanten. Ik ben het volledig met hem
eens!

Wanneer het eigen gelijk vrijwel ab-
soluut wordt gesteld, zonder dat er wordt
nagegaan of men eigenlijk wel de ver-
tegenwoordiger is van de meerderheid van
meningen door te stellen dat 'de bewoners
van Zandvoort-noord tijdens de races aan
ergernis en spanningen onderhevig zijn',
dan zit het z.g. 'aktiekomité' goed fout.
Men gaat volledig voorbij aan de uit-
kpmsten van diverse enquêtes in deze
wijk, waarbij een dikke 85% van de be-
woners zich uitsprak als geen bezwaar
hebbend tegen de voortzetting van de
circuit-aktiviteiten en men gaat vooral
voorbij aan de massale demonstraties
welke, op het moment dat dit nog wél
mogelijk was, zijn gehouden door de voor-
standers van het circuit in Zandvoort.

Als initiatiefnemer van de aktie voor
behoud van het circuit, welke onder de
roep 'Zandvoort moet blijven' bekendhed
kreeg ben ik nog steeds in het bezit van
honderden brieven en briefkaarten van
mensen die graag wilden dat het circuit
voor Zandvoort bleef behouden. Ik heb
ook nog steeds die éne briefkaart van een
meneer uit Haarlem, die tegen het circuit
was.

Deze aktie werd gevoerd, nadat er
een principebesluit voor opheffing t.z.t.
van het circuit was genomen. Dit principe-
besluit kon middels akties nog ongedaan
worden gemaakt. Dat is gebeurd met
meerderheid van stemmen. Deze stemmen
zijn afgegeven door mensen die door ons
allemaal zijn aangewezen om ons naar
beste weten te vertegenwoordigen. Aan-
gezien de vvd op dit moment slechts vier
van de zeventien raadszetels bezet (en
zeer goed bezet) betekent dit dat er nog
vijf leden van andere partijen hun stem
hebben gegeven aan het voorstel van
b en w het circuit voor 15 jaar aan de
Cenav te verpachten. Dit besluit is vervol-
gens goedgekeurd door GS, eveneens op
demokratiese wijze, d.w.z. bij meerderheid
van stemmen. Wanneer dat is gebeurt zal
men er zich in een demokratiese samen-
leving bij dienen neer te leggen.

Gezien het bovenstaande is het 'aktie-
komité' dus kennelijk niet demokraties,
want men zeurt verder, ongehinderd door
de wetenschap dat zij slechts een zeer
kleine minderheid zijn en uitsluitend zich-
zelf vertegenwoordigen. Het begrip
'vrijheid' betekent in een demokratie, dus
naar mening van de vvd, dat zij hier rustig
mee kunnen en mogen doorgaan.

Ditzelfde begrip 'vrijheid', betekent
echter ook, dat andere mensen de vrijheid
hebben zich hieraan te ergeren of dit
gezanik belachelijk te vinden. Dat doet
de heer Attema en dat doe ik ook!

De zandvoortse vvd neemt het stand-
punt in, dat het circuit op dit moment
goed is voor de rekreatie en de ontspan-
ning van vele duizenden mensen en daar-
mee goed voor Zandvoort als rekeatie-
gemeente.

Blijkbaar zijn zeer velen het eens met
dit standpunt, want bij de verkiezingen
in 1970 won de vvd er een zetel bij, ter-
wijl de partijen, welke tégen het circuit
waren, inklusief de (linkse) partij van de
heer Bleijs gevoelige verliezen hebben
moeten inkasseren!

Ook de recente verkiezingsuitslagen
hebben nog eens onderstreept, dat de ver-
standige meerderheid er kennelijk anders
over denkt dan het groepje van de heer
Bleijs en de zijnen: in tegenstelling tot het
landelijke beeld ging de linkerzijde in
Zandvoort er nog veel sterker op achteruit
dan het gemiddelde, terwijl de vvd in Zand-
voort tot veruit de grootste partij uit-
groeide. De vvd in Zandvoort meent het
goed met de mensen en komt met wel-
oyerwogen voorstellen, welke nuttig kunnen
zijn voor de hele gemeenschap. De kip
met de gouden eieren wordt door de vvd
niet geslacht.

Ik vertrouw erop dat de bewoners van
Zandvoort de juiste konsekwenties zullen
trekken.

Namens de aktie vóór behoud
van het circuit in Zandvoort
'Zandvoort moet blijven"
A. A. Roselaar, Zandvoort

Naschrift red.

Er Is een tijd geweest — nog niet zo
lang geleden — dat alle staatshoofden,
regeringen en politieke partijen god claim-
den. God stond aan hun zijde en niet aan
die van de tegenpartij. Dat waren lieden
die geen god verdienden of zich er geen
konden permitteren. God heeft er nogal
onder geleden.

Die twijfelachtige eer schijnt nu op
de demokratie — en speciaal de demo-
kratie In Zandvoort — te zijn overgegaan.

Wanneer wij de geachte Inzender
mogen geloven staat de demokratie on-
voorwaardelijk achter de gevoerde
aktie voor behoud van het circuit welke
er in slaagde het door de zandvoortse
gemeenteraad genomen principebesluit
het circuit op te heffen, ongedaan te
maken. Maar achter de akties van het
komité tegen voortzetting van de racebaan
staat, volgens de briefschrijver, alleen
maar systematles gezeur van een klein
aantal Heden die weigeren zich bij het na-
dlen genomen raadsbesluit het circuit voor
15 jaar aan de Cenav te verpachten, neer
te leggen. Dit komité moet als nlet-demo-
kratles worden aangemerkt.

Waarin schuilt nu het principieel ver-
schil dat de één wel legaal kan en mag
opereren en de ander niet? Dat komt om-
dat de een groot en dik Is en da ander
miezerig en klein. Een standpunt dat aardig
overeenkomt met de uitspraak van do
tv-held Calimero.

Gelukkig mag het anti-clrcultkomlte
rustig en ongestoord doorgaan met zeuren.
Maar wat het per se niet mag, [s tornen
aan een eenmaal genomen raadsbesluit.
Dat Is ondemokratles. U weet nu waarom
dat zo Is, maar de demokratie lijdt er wel
onder In Zandvoort.

Woensdagavond heeft de Zandvoortse
Reddingsbrigade In het Gemeenschaps-
huls afscheid genomen van twee bestuurs-
leden die een groot aandeel hebben gehad
In de organlsatorlese en bestuurlijke ont-
wlkkellng van de kustbrlgade.

Het waren de heren W. v. d. Kruk —
40 jaar lid van de ZRB waarvan 28 jaar
in het bestuur — en de heer F. M. M.
Dukkers — 20 jaar lid waarvan 16 jaar
als bestuurslid. Nadat ZRB-voorzitter
Bisenberger de verdiensten van beide ver-
trekkende bestuursleden uitvoerig had be-
licht, werd de heer v. d. Kruk door de
vergadering met algemene stemmen tot lid
van verdienste benoemd en de heer
Dukkers tot erelid. Door de Kon. Ned.
Bond tot het redden van drenkelingen
werden de scheldende bestuursleden be-
giftigd met de erepenning van de bond.
Een onderscheiding welke slechts zelden
wordt verleend. De heren v. d. Kruk en
Dukkers mochten uit handen van de voor-
zitter van de kustbrigade verscheidene
geschenken in ontvangst nemen, terwijl aan
hun echtgenoten bloemen werden aange-
boden.

Op de bijeenkomst vond tevens de
huldiging van het ZRB-lid, de heer F. van
Du ij n plaats, wegens zijn doortastend
optreden waardoor vorig jaar een meisje
aan het strand, dat door een instortende
kuil onder het zand bedolven was geraakt,
kon worden gered. Uit handen van de arts
J. F. Zwerver ontving de redder van de
Maatschappij tot het redden van drenkelin-
gen de bronzen legmedalje met bijbeho-
rende draagspeld en getuigschrift.

Als opvolgster van de heer Dukkers
werd mej. Chr. van der Mije tot sekreta-
resse 'benoemd. In het bestuur namen
verder de heren G. Dijkema en H. Stol
zitting. Besloten werd de patrouillediensten
aan het strand op zondag 19 mei a.s.
van start te laten gaan,

Koninginnedag
Het door het komité ter viering van

de verjaardag van de koningin samen-
gestelde feestprogramma ziet er als volgt
uit:

Maandag, 29 april
's Avonds 8 uur: In Gemeenschapshuis

vertoning kleurenfilm vervaardigd door de
heer C. Zwaag, betreffende de feestelijk-
heden te Zandvoort ter gelegenheid van
het zilveren regeringsjubileum van koningin
Juliana.

Dinsdag 30 april
's morgens 8 uur: Carillonmuziek

vanuit raadhuistoren.
9 uur: Mars Zandvoortse drumband

en majorettengroep vanuit nieuw-noord
(perkeerterrein winkelcentrum) naar het
dorpscentrum. Kinderen en ouders kunnen
zich vanaf beginpunt en langs de route
aansluiten.

9.30 uur: Pleinconcert Haarlems Har-
monie Kapel.

9.30—10.30 en 10.45—11.45'uur:
Kleuterfeest in gebouw 'De Krocht'.

10—10.30 uur: Vlaghijsen door de
padvinders en zanghulde van de school-
kinderen voor het raadhuisbordes, gevolgd
door een korte toespraak van de burge-
meester.

10.30 uur: Kinderen t/m 4e klas
basisscholen gaan met Haarlems Harmonie
Kapel naar feestterrein bij het winkelcen-
trum in nieuw-noord. Mars Zandvoortse
drumband en majorettengroep naar Nieuw
Unicum en Huis in het Kostverloren.
Opening stands van o.a. Kon. Noord- en
Zuidh. Reddingmij, en Kon. Ned. Mij. voor
Tuinbouw- en Plantkunde op Gasthuisplein.
Start wandelpuzzeltocht kinderen vanaf
5e klas basisscholen. Begin- en eindpunt
Gasthuisplein. Aanvang rondritten dille-
gence, bespannen met twee paarden.
Kosten 25 et per persoon.

11.15 uur: Muzikale show Haarlems
Harmonie Kapel op Grote Krocht.

11—1 uur: Kinderspelen op feestter-
rein nieuw-noord, Aansluitend prijsuitrei-
king door de burgemeester.

's Middags 2 uur: Aankomst 'Reso-
luto', Amsterdam, bij Gemeenschapshuis
en show op Grote Krocht, waarna show
Huis in de Duinen en Bodaan-stichting,
Bentveld.

3 uur: Demonstratie OSS op Gasthuis-
plein.

4 uur: Op Gasthuisplein uitreiking
prijzen wandelpuzzeltocht en prijzen tuin-
keuring door de burgemeester.

's Avonds 7.30 uur: 'Resoluto', DSV,
Haarlem en Zandvoortse drumband en
majorettengroep maken grote rondgangen
door dorpscentrum.

8.30 uur: Lampion- en fakkeloptocht
van de kinderen, begeleid door eerder»
genoemde muziekgezelschappen. Start op
Gasthuisplein.

Na afloop: Slotshow op Grote Krocht
van DSV en 'Resoluto' (taptoe).

9.30 uur: Bonte avond op Gasthuis-
plein. Optreden o.a. van 'De Kwalletrap-
pers' en de dansgroep van 'De Wurf'.

nieuws kort en klein
In de nacht van woensdag op don-

derdag vonden er in Zandvoort twee ver-
keersongevallen plaats. Op de boulevard
Barnaart reed omstreeks twee uur een
personenwagen tegen een stilstaande auto.
De bestuurder van eerstgenoemde wagen
liep bij de botsing een hersenschudding
op. Voor een mediese behandeling werd
de man naar een ziekenhuis in Haarlem
overgebracht.

Vrijwel op 'hetzelfde ogenblik ramde
op de Zandvoortselaan ter hoogte van
het revalidatiecentrum Nieuw Unicum een
personenwagen drie lantaarnpalen. De
bestuurder kwam met de schrik vrij. De
wagen werd aan de voorzijde zwaar
beschadigd. ;•



TE KOOP AANGEBODEN
IN

ZANDVOORT
KERKDWARSPAD, bedrijfspand met ruime bovenwoning, gunstig gelegen

nabij centrum.
Vraagprijs ƒ 115.000,—.

FRANS ZWAANSTRAAT, hoekhuis met c.v., garage en tuin. Bev. 5
kamers, keuken, toilet, douchekamer en zolder met kamer.
Vraagprijs ƒ 132,500.

VINKENSTRAAT, vrijstaande bungalow met grote kamer voorzien van
parket, 2 slaapkamers, badkamer, keuken, bijkeuken, gas c.v.
Vraagprijs ƒ 195.000,—.

HOGEWEG, royaal vrijstaand herenhuis met garage en grote tuin (ca.
800 m2). Ind.: Souterrain: stookkelder, keuken, toilet, badk., kamer;
beg. gr.: gang waarvan a.d. linkerzijde drie in elkaar lopende
vertrekken (met parket) en aan de rechterzijde drie vertrekken;
fe verd.: 4 slaapkamers met bergruimte, grote zolder.
Vraagprijs / 295.000,—.

ZEESTRAAT, horecabedrijf, bar/café ± 90 m2 met bovenwoning bestaande
uit 3 kamers, keuken, douchekam. en grote zolder.
Vraagprijs excl. goodwill / 187.500,—.

ZEESTRAAT, horecabedrijf, ± 100 m2, bar/discotheek, moderne inrichting,
met inventaris en bovenwoning.
Vraagprijs ƒ 225.000,—.

ZANDVOORT te huur
TOLWEG, winkel met dagverblijf, keuken, toilet, kelder, c.v. aanwezig.

Overname huurprijs excl. gas/water, electra en c.v.
per maand ƒ 500,—.

VAN GALENSTRAAT. 2-kamerflat geheel gemeubileerd
voor de maand mei per maand ƒ 600,—,
voor de maand juni per maand f 800,—.

BENTVELDIAERDENHOUT TE KOOP
SAXENRODEWEG, luxe 3-kamerflat, voorzien van moderne keuken en

badkamer, groot balkon op het zuiden, blijvend vrij uitzicht over
de duinen, lift en berging.
Vraagprijs ƒ 125.000,—.

HAARLEM te koop
RAAMVEST, horecabedrijf, 2 bars met vrije bovenwoning. Ind.: souterrain:

entree, toiletten, 1 bar met pantry; beg. gr.: 1 bar met discotheek,
dansvloer, toiletten; Ie en 2e verd.: woonhuis met 5 kamers,
keuken en douchekamer.
Vraagprijs ƒ 260.000,—.

HAARLEM te huur
HOUTPLEIN, kantoorruimte ± "60 m2 gelegen op de eerste verdieping

bestaande uit 2 kamers, keuken, toilet, of kantoorruimte ± 100 m2
gelegen op de tweede verdieping bestaande uit één grote ruimte
met keuken en toiletten.
Huurprijs- n.o.t.k.

AMSTELVEEN te koop
PARELVISSERSLAAN, woonhuis voorzien van c.v. en garage.

Vraagprijs ƒ 125.000,—.

AMSTERDAM te koop
JAN WILLEM BROOWERSPLEIN, hotel, 28 bedden, omgeving Concert-

gebouw. Ook voor andere doeleinden geschikt.
Vraagprijs incl. invent. en goodwill / 600.000,—.

AMSTERDAM te huur
STADIONKADE, 4-kamerflat met balkons en lift.

Huurprijs incl. c.v. en w.w. per maand ƒ 825,—.

ZWANENBURG te huur
WEERENWEG, bedrijfshal — 900 m2 — voorzien van verwarming, ver-

lichting, krachtstroom, was/toilettengroep en kantoorruimte.
Huurprijs per m2 per jaar f 55,—.

Inlichtingen Makelaardij

ing. G. A. CENSE
Kostverlorenstraat 115 Zandvoort Telefoon 02507—26 14

HUUR/VERHUUR

AANKOOP/VERKOOP

ADMINISTRATIE

ASSURANTIËN

HYPOTHEKEN

TAXATIES

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe deaso tapijtfolder.
Bek u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zenduoort • Telefoon 4973

Wij zoeken op korte termijn

medewerkster
die na een inwerkperiode in staat is diverse werk-
zaamheden zelfstandig te verrichten. Een goede
typvaardigheid en een redelijke kennis van Engels
en Duits is hierbij gewenst.
Sollicitaties te richten aan:

CORODEX B.V.
Noorder Duinweg 48 Telefoon 2541

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Müschter
WIJ HELPEN SPOEDIG! - Tel. 023—24 34 81

J. Portegies- Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34

Omroepers

op

VRIJDAGAVOND 3 MEI 1974
in het VERENINGINGSBOUW „DE KROCHT"

Aanvang 20.00 uur n.m.

Uitvoerenden:
De Zandvoortse Vocalgroup
o.l.v. Frans Kocx
De Instrumental Group „Blow Down"

Programma's (tevens bewijs v. toegang) a f 3,50
op de avond van het concert aan de zaal.

loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR

Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

Een zaak vol met de
laatste nieuwtjes

Sportief of gekleed.

U vindt het bij

.SPECIAALZAAK VOOR <
HEREHHDDEuvMEREHKLEDlNG

KERKSTR.20 TEL-.3136

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

ECHTPAAR zonder kinderen zoekt voor de

maand juni
VRIJ EN COMFORTABEL HUIS EVENT. FLAT.

Brieven onder no. 3200, Zandvoortse Koerant.

Ontmoeting Zeester
maakt bekend dat op 27 APRIL vanaf 16.30 tot
s 18.00 uur met toestemming van de gemeente
Zandvoort met motoren over het strand gereden
zal worden van Zandvoort naar Noordwijk a/Zee.

BABY-KINDERBOETIEK
is niet verdwenen, maar naar de

ACHTERWEG VERHUISD
achter de boetiek St. Tropez.

T-Shirts, leuke bloesjes
ook voor baby's
zomer nachthemden • Bikini's

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstcaat 61 • Telefoon 5351

Reparatie
naaimachines
alle merken

VOOR VAKKUNDIGE SERVICE
3 MAANDEN GARANTIE

Telefoon 023—240303

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
nmg wordt deze prijs met

f \,— verhoogd voor
administratiekosten.

DAMES, wij hebben acryl
jersey, wollen flanel, wollen
ratiné, crèpe en div. andere
stoffen Komt u eens kijken.

Mevr. Bromet
Vinkenstraat 30. Tel. 6003.

Hondenkapsalon
RENË SCHRAM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling,
voetbehandegling, etc.

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7, tel. 4999.

Klein zomerhuisje v. perm.
te huur ƒ 280,— p. mnd.,
inkl. gas, licht en water. Te
bevr. Ostadestr. 3, Zand-
voort.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

T.k. woonhuis Celsiusstraat
202, 4 kamers en keuken,
tegen taxatiepr. ƒ 140.000.
Br. no. 2500, Zandv. Krt.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

VERMIST
zwart poedeltje, trekt met
linker achterpoot. Beloning
voor vinder. Tel. 5783.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Barkeeper 27 jaar stelt zich
voor de 6 topweken van het
hoogseizoen ter beschikking,
v. d. Boogaard, Eindhoven.
Tel. 040—430301.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Twee garnalennetjes te k.,
nylon, prijs / 85,— p. st.
K. v. d. Plas, Heinsiusstr. 1
Katwijk a/Zee. Homes.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695.-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.
Voor fouten In telefonisch

MAKELAARSKANTOOR

J. W. APOL
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43
Zandvoort • Telefoon 2756
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

O.S.S.-alhletiek
begint 1-5-Y4 en verder
elke WOENSDAGAVOND

op
DUINTJESVELD

van
18.30—20.00 uur voor de jeugd en
20.00 uur tot donker voor ouderen.

KOMT EN OVERTUIGT UI!

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

Z&NDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen

naar nummer 2135.

Te huur zit-slaapkamer met
gebr. v. keuken en douche
voor permanent. Tel. 2921.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Te koop aangeb. jonge
Duitse herders, met prima
stamboom van kampioen.
Tel. 02508—237 Vijfhuizen.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaai
Buureweg l—3. Tel. 6580.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Eiisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Te huur gevr. huis voor 4
personen voor de maand
juni. Tel. 020—96 26 93.

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479. Emma-
weg 13.

Aangeb. Candy wasauto-
maat in goede staat / 50';
Miele centrifuge ƒ 25; mo-
derne staande schemerlamp
m. puntkap f 25. Tel. 4102.

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2135



wimpel o* i/lofy waaien op

Als u even langs wil komen gaan we

samen op de foto.

Zo'n 60 secondending, levensgroot,

kan u 'm zo meenemen, oE uw kinderen.

Misschien koopt u ook nog wat

Tot ziens op de foto

Snoopy

PEETERS, Haltestraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

SPORTHAL PELLIKAAN
Tot 26 mei a.s. bestaat er gelegenheid voor de Zandvoortse
sportverenigingen hun

AANVRAAG TOT GEBRUIKMAKING VAN DE SPORTHAL

voor het seizoen 1974-75 in te dienen en wel bij
C, A. KORVER, Oosterparkstraat 81, Zandvoort.

Voor de periode 1 september 1974 t/m 31 augustus 1975 zijn de
tarieven ƒ 25,— voor training en ƒ 30,— voor kompetitie, wedstrijden en
toernooien per uur.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt, install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon OOS—D 2706

MEDINA MAAKT HET WEER WAAR l
KAMERBREEDTAPIJTEN NU TEGEN EXTRA VOORDELIGE PRIJZEN!

Dit kan u per kamer reeds honderden guldens voordeel opleveren.
U kunt heel veel geld verdienen als u nu koopt!

ENKELE VOORBEELDEN VAN ONZE FANCY-PRIJZEN l

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

KAMERBREEDTAPIJTEN
van ƒ 89,95 voor / 59,95; van ƒ 98,— voor ƒ 69,95; van ƒ 117,— voor ƒ99,—

Een uitgelezen collectie

WOLLEN-BERBERTAPIJT
van ƒ 209,— voor f 139,

HOOGPOOL WOLLEN-BERBERTAPIJT

,— voor l l • l w

f2.75

GEZAMELIJKE SLAGERS
van Zandvoort

maken u bekend dat ze in verband met de
viering van koninginnedag, maandag

29 april a.s. na l uur en dinsdag 30 april

de gehele dag zijn gesloten.

van ƒ 235,'

VAN HEUGTEN-TEGELS
50 x 50 cm van ƒ 7,25 voor

DAT IS GEEN PRIJS MEER
DAT IS EEN VERGOEDING ! !

Ons devies is en blijft: kijken bij anderen is kopen bij Medina Carpets B.V..
want bij Medina krijgt u altijd de hoogste korting.

IN AMSTERDAM DONDERDAGS KOOPAVONDÜ

MEDINA CARPETS B.V.
HAARLEM: GROTE HOUTSTRAAT 166 TELEF. 023-31 76 65

GEN. CRONJÉSTRAAT 4 TELEF. 023—266277
AMSTERDAM: ALB. CUYPSTRAAT 175-179 TELEF. 020—764025

HAARLEMMERSTRAAT 139 TELEF. 020—233942
POSTJESWEG 97 TELEF. 020—124896

ZAANDAM: GEDEMPTE GRACHT 44 TELEF. 075—167160

ERASMUS COLLEGE
Kennemer Avondscholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, Havo, Mavo

Haarlem - Velsen - Alkmaar

Avond • Mavo

Opleiding tot het Mavo-4 dipl.
Cursusduur: 3 jaar

Toelatingseisen Ie studiejaar:

1. volledige lagere school;

2. in 1974 de leeftijd van
16 jaar bereiken.

Het behalen van een deelcer-
tificaat is mogelijk (d.w.z. het
eindexamen kan in gedeelten
worden afgelegd).

Studiekosten: ƒ 95,— per jaar.

Avond - Havo

Opleiding tot het Havo-diploma
Cursusduur: 3 jaar

Toelatingseisen Ie studiejaar:

1. in het bezit zijn van een
Mavo-4 diploma of een
daarmee te vergelijken
ontwikkelingsniveau;

2. in 1974 de leeftijd van
18 jaar bereiken.

Studiekosten: ƒ 155,— p. jaar.

Avond - Lyceum

Opleiding tot het Gymnasium
en Atheneum-diploma (v.w.o.)
Cursusduur: 4 jaar

Toelatingseisen Ie studiejaar:

1. in het bezit zijn van een
Mavo-4 diploma of een
daarmee te vergelijken
ontwikkelingsniveau;

2. in 1974 de leeftijd van
18 jaar bereiken.

Studiekosten: ƒ 155,— p. jaar.

In alle afdelingen kan worden volstaan met een keuzepakket van zes vakken.

Boeken voor eigen rekening.

In bijzondere gevallen kan de inspectie ontheffing verlenen van de leeftijdsbegrenzing.

Persoonlijke aanmelding voor het cursusjaar 1974-1975 gedurende de maand mei:

Haarlem Havo-V.W.O.
maandag-, dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 21.00 uur, Sportweg 9
(bij Planetenlaan)

Mavo
maandag- en dinsdagavond van 19.00 tot 22.00 uur, Santpoorterplein 28.

Velsen Mavo-Havo-V.W.O.
maandag 13, dinsdag 14 en donderdag 16 mei tussen 19.00 en 21.00 uur,
Gymnasium Felisenum, van Hogendorplaan 2.

schilderslial C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHAN6 NU!
Met spoed gevraagd

vrouwelijk
administratieve kracht

eventueel part-time
goed kunnende typen ,
tijden nader overeen te komen.

FA. A. J. VASTERMAN JR.
Brederodestraat 41, Zandvoort.
Gaarne tel. afspraak 2864.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 • 29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VUfGOEIZENX GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN
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kaalslag of geen kaalslag dat is de kwestie

Stedebouwkundigo Nix aan het woord

Vrijdagavond 26 april. Het Is acht uur
als de deuren van de grote zaal van het
Gemeenschapshuls worden gesloten en
burgemeester Nawijn de hoorzitting over
de noordbuurt opent. Hij zit achter een
grote tafel bedekt met een groen kleed en
spreekt door één van de mikrofoons die
In de zaal zijn opgesteld.

Naast hem zitten de wethouders
Janssens van publieke werken, Aukema
van financiën en Van der Mije van sociale
zaken, alsmede de ontwerper van het sa-
neringsplan-noordbuurt, de heer Nix, en
enkele gemeenteambtenaren, waaronder de
heer Vogt, direkteur van publieke werken
en de heer Heemskerk, verbonden aan het
gemeentebureau voor ruimtelijke ordening.
Achter de burgemeester is een groot wit
projektiescherm opgehangen en aan alle
overige wanden hangen tekeningen van het
bestemmingsplan noordbuurt. De zaal is
gevuld met naar schatting 150 mensen.
Het is een indrukwekkende toestand.

Na een begroetingswoord van de bur-
gervader wordt een aantal dia's getoond
met tekeningen van het plan-noordbuurt.
De heer Vogt krijgt de taak toegewezen
hierbij een toelichting te geven. Dit ver-
gaat hem niet al te gemakkelijk en op een
gegeven moment zegt hij: 'Ik kan het u
toch niet allemaal zomaar vertellen. Kijkt
u in de pauze maar naar de kaarten langs
de wand'. Hierna krijgen een aantal
mensen de gelegenheid iets te zeggen.
De eerste is achitekt Wagenaar, die
spreekt in zijn funktie als voorzitter van
het Genootschap Oud Zandvoort. 'Meneer
de burgemeester, ik heb de noordbuurt-
nota met veel interesse gelezen en na be-
studering is mij gebleken dat er nog een
groot aantal pandjes bewaard kunnen b l ij-
ven, zonder dat het plan-Mix daarmee
wordt aangetast. Ik meen namelijk dat het
mogelijk is dat de volgende huizen niet
behoeven te worden gesloopt: Smedestraat
10, 11, 13, 15 en 17, Swaluëstraat 5, 5a,
7a, 12, 13. 14, 15 en 16, Kruisweg 26 en
28 en Pakveldstraat 24 en 32. Graag zou
ik zien dat er een follow up komt van deze
bijeenkomst, waarin door samenspraak
tussen gemeentebestuur, buurtbewoners en
alle verdere betrokkenen een voor allen
bevredigende oplossing kan worden ge-
vonden'.

liefdevil aspekt ontbreekt
Hierna kom zijn kollega, de heer Van

Oostrum, aan het woord. Hij spreekt mede
namens de architekten Reinbergen en
Schipper. Evenals de vorige spreker willen
zij door een samenwerking tussen b en w
en de buurtbewoners komen tot een her-
ziening van het saneringsplan. 'Een voort-
gaand dialoog kan een bevruchtende wer-
king hebben op het groeiproces van de
noordbuurt. Naar onze opvatting is zo'n
groeiproces plezieriger, natuurlijker en
minder gekunsteld dan het vigerende plan'.
Van Oostrum zegt, dat zijn bezorgdheid
regelrecht voortkomt uit het goedgekeurde
bestemmingsplan. Om dit te illustreren
laat hij twee kaarten zien. Eén van de oor-
spronkelijke bebouwing en één waarop de
huizen staan aangegeven die volgens het
plan gehandhaafd kunnen blijven. Dit
blijken er maar zeer weinig te zijn. 'Als u
deze tekeningen bekijkt is het woord
'kaalslag' wel degelijk op zijn plaats',
aldus het kommentaar van de architekt.

'Met de uitgangspunten genoemd in
uw nota', zo vervolgt hij zijn betoog, 'zijn
wij het slechts ten dele eens, alleen met
een gedeelte van punt 2, te weten het
bewoon- en leefbaar maken. Wat ons
inziens echter in de plannen ontbreekt is
de positieve instelling ten opzichte van wat
renovatie werkelijk is. Het liefdevolle
aspekt ontbreekt in dit hard, zakelijk ver-
haal. Uitgangspunt 1 vermeldt: 'Enige orde
scheppen in de vrij chaotiese bebouwing.
Als deze orde — zoals uit de plannen
blijkt — bestaat uit het opofferen van een
bestaand en natuurlijk gegroeid straten-

patroon, willen wij stellen dat dit niet
alleen onjuist is maar ook oneerlijk als je
je realiseert dat uw nota doorweven is van
termen als rehabilitatie, renovatie etc.

Wij zijn blij dat u de suggestie van
de Rijksdienst van Monumentenzorg en van
volkshuisvesting en bouwnijverheid ten-
minste voor een deel heeft overgenomen.
Het kaalslageffekt is echter gebleken. Het
valt ons inziens te betreuren, dat dit advies
niet volledig is aanvaard. De reden die u
aanvoert vinden wij nog betreurenswaar-
diger. U zegt namelijk dat overneming
van de suggestie een ingrijpende wijziging
van het ontwerpplan tot gevolg zal hebben.
Maar, plannen maken is geen doel, het
i<5 "pn middel om een optimaal resultaat
te verkrijgen.

Wij begrijpen dat u er weinig be-
hoefte aan heeft het plan zodanig te
wijzigen dat daardoor de rijkssubsidie van
ƒ 1,3 miljoen gevaar zou gaan lopen. In
uw nota stelt u echter dat 'besproken aan-
passingen t.a.v. percelen aan de Kruis-
straat, Kruisweg en Pakveldstraat — als
zijnde incidentele wijzigingen — niet van
invloed zullen zijn op de toekenning van
de rijksbijdrage. Op grond van konkrete
plannen zult u ongetwijfeld meer van deze
incidentele wijzigingsverzoeken ontvangen,
die de gemeente geen nadeel hoeven te
berokkenen, doch die wel in het belang
van de betrokkenen zijn.

Hangende de konkrete plannen die nu
leven, zouden wij graag willen, dat een
rustpauze in acht wordt genomen met
betrekking tot de sloopwerkzaamheden
totdat klaarheid wordt bereikt over het
voorgestelde groeiproces'.

Aktieleider Citroen

Hierna wordt het woord gegeven aan
Arie Citroen, leider van het aktiekomité
tot behoud van de noordbuurt en lid van
de noordbuurtraad. 'Precies 1088 mensen
hebben zich d.m.v. het plaatsen van een
handtekening geschaard achter de doel-
stellingen van het aktiekomité, welke zijn:
1. niet verder slopen; 2. bestaande straten-
plan handhaven; 3. karakter van de buurt
behouden; 4. tot woon- en woningverbete-
ring overgaan. In haar nota stelt het
kollege dat aan deze handtekeningen
echter geen waarde moet worden toege-
kend, omdat, zo argumenteert het kollege,
maar 20 mensen op het bestemmingsplan
gereageerd hebben. Maar het bewijs is
geleverd, dat als men de bewoners tege-
moet treedt met plannen en doelstellingen,
waarin duidelijk tot uiting komt waarom
het gaat, dat ze wel reageren. Er er heb-
ben 1088 mensen positief gereageerd. Wij
kunnen hieruit dan ook afleiden dat een
zeer groot aantal inwoners zich achter
de doelstellingen van de noordbuurt-
bewoners heeft geschaard. En dat is
de waarde van de handtekeningenaktie,
een waarde üie het gemeentebestuur; ont-
kent. Wij zullen dan ook met de verkie-
zingen in zicht de ingezetenen van Zand-
voort duidelijk maken welke politieke
partijen voor onze doelstellingen zijn en
zich daaromtrent duidelijk uitspreken.

Op het moment van het uitkomen van

het plan realiseerden de bewoners zich
niet wat dit plan behelsde, want toen
reageerden ze niet. Dat de buurtbewoners
nu wel reageren komt, dat wij nu voor
onze eigen ogen zien gebeuren, wat het
plan wezenlijk is. Wij worden nu pas
doordrongen van de werkelijkheid. Het
resultaat hiervan is een bewustwordings-
proces onder de buurtbewoners die een-
maal op gang gekomen, zich niet laat
stuiten. Vandaar dat wij inspraak wensen
in de gang van zaken. Met inspraak be-
doelen wij: meer dan meepraten en minder
dan meebeslissen. Want het beslissen
wordt gedaan door onze afvaardiging in
de raad, die rekening moeten houden met
de wensen en ideeën die in een buurt
leven. Vandaar dat inspraak toch een poli-
tieke zaak is. Het biedt een goede mo-
gelijkheid tot verfijning van de demokratie.
Wij vragen u dan ook dringend een zeer
gefundeerde inspraak te aksepteren en de
buurtraad op korte termijn in de gelegen-
heid te stellen haar wensen betreffende
de noordbuurt aan u kenbaar te maken'.

Verkiezingsfonds CDA
Rekening No. ABN 56.58.40.002

ARP - CHU - KVP

CDA LIJST 2 — 29 MEI

geen sloopplan
Nu komt meneer Nix aan het woord.

'Door de uitlatingen van deze drie sprekers
heb ik het vermoeden dat de bedoelingen
van het plan niet goed zijn overgekomen.
Dit geldt vooral voor de kaakslagprent
van meneer Van Oostrum. Wat hij liet
zien is onjuist. Op de tekeningen van het
bestemmingsplan staat namelijk niet aan-
gegeven wat gesloopt zal worden, maar
wat gesloopt mag worden. De tekeningen
zijn niet dwingend. Zo is er bijvoorbeeld
besloten om Kruisweg 30 niet te slopen,
hetgeen aanvankelijk wel de bedoeling
was. Dan wil ik ook nog wat zeggen over
het stratenplan. Ik hoor voortdurend
mensen zeggen dat het stratenplan volgens
dit saneringsplan geheel gewijzigd zal
worden, maar dat is helemaal niet zo.
Alleen in de Smedestraat en de Gasthuis-
straat wordt de weg verbreed. Daar kom
je niet onderuit, want als je dat niet doet,
krijg je zo'n bestenmingsolan nooit bij
het rijk goedgekeurd. Neem nou bijvoor-
beeld eens de doorgang van de Gasthuis-
straat naar de Kruisweg, die is maar één
meter breed. Dat, moet wel verbreed
worden. In het plan is deze wijziging zoda-
nig geprojekteerd, dat de meeste wo-
ningen in de Gasthuisstraat kunnen blijven
staan'.

Hierna neemt wethouder Janssens
(inspr. nu) het woord. 'Ik wil maar één
ding zeggen: allen die echt menen dat we
door samen te handelen in het belang van
de noordbuurt werken, laten die asjeblieft
de politiek er buiten houden. Anders
komen we op een punt terecht, waar we
keihard tegenover elkaar staan'.

In een uitvoerige beschouwing gaat nu
burgemeester Nawijn in op de woorden
van de vorige sprekers. 'Ik wil even in-
haken op wat meneer Van Oostrum zei.
Hij zei dat we 'goed moeten weten waar
we over praten', maar ik schrok toch wel
even toen hij die prent liet zien. Dat hij
als architekt daaruit afleidt dat alles
weggaat, dat is een zeer kwalijke zaak.
Want dat is niet het geval. In het bestem-
mingsplan staat aangegeven wat weg mag,
niet wat weg móét. Als mensen een huis
in de noordbuurt willen kopen om dat te
herstellen en op te knappen, dan kan dat.

Meneer Citroen heeft gezegd dat er
in 1968 geen inspraak was, omdat de
bewoners toen plotseling gekonfronteerd
werden met een pasklaar plan, maar hij
vergist zich daarin. Want we hebben des-
tijds bij de eerste ontmoeting met de
buurtbewoners hele diepgaande vragen
gekregen van de zijde der bewoners. Aan
de hand daarvan hebben we gesproken met
het rijk en monumentenzorg om te kijken
in hoeverre het resultaat van deze ontmoe-
ting in het plan verwerkt zou kunnen
worden. En daarom zou ik bijna zeggen,
maar dat is niet naar bedoeld hoor, dat
wat meneer Citroen zegt, niet zindelijk
redeneren meer is.

(Lees verder op pag. 2)

nieuws kort
en klein

Na een lange rustperiode treedt de
oudste toneelvereniging van Zandvoort
'Op hoop van Zegen' weer voor het voet-
licht. Dinsdag 7 en woensdag 8 mei geeft
het gezelschap in het verenigingsgebouw
'De Krocht' een uitvoering van de komedie
van de engelse auteur Noël Coward 'Ik
lach erom',-De regie is in handen van de
heer H* Rooth. De voorstelling begint om
20.15 uur.

v\

Wielrenner Roy Schuiten uit Zand-
voort is winnaar van Olympia's Ronde 1974
geworden en zal hedenmiddag officieel
door het gemeentebestuur worden ont-
vangen tijdens een diner in hotel Bouwes.
Na afloop van het diner volgt om plm. 19
uur een rijtoer van de kampioen door de
gemeente. De route is: Badhuisplein,
Kerkstraat, Oranjestraat, Hogeweg, Grote
Krocht, Haltestraat, Vondellaan en A. J.
v. d. Moolenstraat. Direkt na de rondrit
zal Roy Schuiten tijdens een feestelijke
bijeenkomst in de sporthal worden gehul-
digd, o.a. door het bestuur van zijn wieier-
klup 'De Kampioen' uit Haarlem.

Gedurende de maand mei eksposeert
de kunstschilder Han van der Holst in het
bejaardenhuis ,Het huis in de Duinen' aan
de Herman Heijermansweg akwarellen,
tekeningen en schilderijen. De tentoonstel-
ling, die ook voor niet-bewoners toegan-
kelijk is, is dagelijks geopend van 10 tot
17 uur.

Wanneer alles naar wens verloopt
vinden binnenkort op het circuit korte
baandraverijen plaats. Het initiatief is af-
komstig van de vorige maand in Zandvoort
opgerichte stichting 'Hippodrome Zand-
voort', welke ambieert de paardensport in
de gemeente in de meest ruime zin te
bevorderen. Volgens een mededeling van
de gloednieuwe organisatie leent de circuit-
akkommodatie zich bij uitstek voor de
draf- en rensport. In een later stadium wil
men komen tot de oprichting van een
hippodrome op het circuit. Het kantoor
van de stichting is gevestigd in Bouwes
Palace.

Op donderdag 16 mei a.s. komt het
bestuur van het Strandschap Zandvoort
's morgens om 11 uur 'm het gemeentehuis
in openbare vergadering bijeen. De agenda
vermeldt o.a. de begroting van het schap
voor het komende jaar.

Ter afsluiting van de winteraktiviteiten
'73-'74 organiseert de bejaardensociëteit
'Voor Anker', in samenwerking met de
plaatselijke afdeling van de Algm. Bond
van Bejaarden, voor leden en belangstellen-
den op woensdag 15 mei a.s. een bijeen-
komst in het Gemeenschapshuis. Tijdens
de samenkomst zal het bejaardenkoor
optreden en een in Zandvoort woonachtige
voordrachtkunstenares enige gedichten
deklameren.

'Bevrijdingsdag' is het thema van de
op a.s. zondag 5 mei door de werkgroep
'Samen Leven' van de Ned. Protestanten-
bond te houden bijeenkomst. Plaats: NPB-
gebouw in de Brugstraat 15 en tijd: 10.30
uur. Diskussieleider is Joop Voogd uit
Haarlem, lid van de Tweede Kamer voor
de pvda en vertegenwoordiger in het
europese parlement.

Afgelopen zaterdag vonden in gebouw
'De Krocht' de door 'Koopman's Asian
Fighting art School' georganiseerde eerste
open karatekampioenschappen van Zand-
voort plaats. De publieke belangstelling
voor deze presentatie van de drie maanden
oude sportschool was bijzonder gering.
Slechts enkele toeschouwers woonden de
wedstrijden bij. Zandvoort loopt blijkbaar
(nog) niet warm voor oosterse gevechts-
sporten en -technieken. De beste zand-
voortse prestaties kwam van Jan van
Linbeek, die het opnam tegen ervaren
karatespecialisten en op de tweede plaats
eindigde. Ook de plaatsgenoten Bleijs,
Schottemeijer en Dirk Paap toonden kwa-
liteit.

Afgelopen zondag nam de zandvoortse
postduivenvereniging 'Pleines' deel aan de
eerste wedvlucht van het seizoen. De
duiven werden gelost in Duffel en de
eerste arriveerde — na een afstand van
143 km te hebben afgelegd — om 12.21
op het thuishonk. De uitslagen waren als
volgt: W. Driehuizen 1, 2, 3, 6, 8, 19, 20,
27, 28: D. Molenaar 4, 13, 17; H. Lans-
dorp 5, 9. 26; C. v. Egmond 7, 15, 24, 29,
30; J. B. Koper 10. 12. 25; D. de Hoogd
11; J. Swart 14, 22; P. Peters 16, 21 en
L. Bol 23.

Aan de vlucht namen in totaal 228
duiven deel.

Volgens een mededeling van het
'Aktiekomité tegen voortzetting van het
circuit" zijn er de afgelopen dagen weer
talrijke klachten binnengekomen over de
geluidshinder van het projekt, waarop
gedurende vier achtereenvolgende dagen
vrijwel onafgebroken werd getraind en
geraced. De meldingen kwamen niet alleen
van de zijde van partikulieren, ook enkele
bedrijven hebben geklaagd dat hun per-
soneel hinder ondervond van het lawaai.
Onder hen die een klacht deponeerden
bevond zich de beeldhouwer jaap Bouhuys
en de zandvoortse arts J. Robbers. Laatst-
genoemde kwalificeerde het circuitlawaai
als een 'ernstige vorm van psychiese ver-
vulling' waardoor leven en welzijn worden
bedreigd. De toestand is volgens de arts
onhoudbaar geworden en er dient zo
spoedig mogelijk een eind aan te komen.

Het komité zal over de jongste er-
varingen met het circuit rapport uitbrengen
aan de provinciale- en rijksoverheid. Bij
de minister van volksgezondheid en miljeu-
hygiëne zal worden aangedrongen spoed
te betrachten bij de totstandkoming van
de in voorbereiding zijnde nieuwe wet op
de geluidshinder.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B • Telefoon 4417

Kaalslagprenten van architekten

26 april—2 mei 1974
Overleden: Lodewijk Willem Wiener,

oud 60 jaar, gehuwd met P. C. Klugt.
Ondertrouwd: Jan Maarten te Beest

en Hanneke Heken; Jacob Johannes Jansen
en Geertrudis Magdalena Haring; Piet
Johannes Franciscus Perquin en Stella
Maria Theodora Inden; Hamilton Maclaren
Caldwell en Marja Boshoslawec; Michaël
Gabriël Rafaêl Maria Inden en Willemijntje
Bomert.

Gehuwd: Lodovicus Theodorus Rijn-
ders en Johanna Wilhelmina Zantvoort;
Johannes Eduard Jansen en Elizabeth
Kraaijenoord.

Geboren buiten de gemeente: Dennis,
z.v. H. Koningsbruggen en E. Wardenier.

Overleden buiten de gemeente: Petrus
Nieuwenburg, oud 57 jaar, gehuwd met
J. Hoogland.

FIETSEN

, . BROMMERS

VER5TEEGE
HRLTE5TR. 18 • TEL:4493 • ZRNDVOQRT



familiebenchten

Op vrijdag 26 april overleed plotse-
ling onze zeer zorgzame, geliefde
man, vader, schoonvader en groot-
vader

LODEWIJK WILLEM WIENER
Wij hebben hem maandag 29 april
in alle stilte op Zorgvlied te Amster-
dam begraven.

P. C. Wiener-Klugt
L. W. H. Wiener
E. P. W. Wiener
J. Wiener-Poen
Sylvia
Ryanne

Zandvoort, 30 april 1974

Donderdag 16 mei a.s, hopen onze
geliefde ouders en grootouders

J. F. PAAP
en

D. PAAP-KONING
hun 45-jarig huwelijksfeest te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren 16 mei
a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur in
Strandpaviljoen „Trefpunt", no. 8.

Hun dankbare kinderen
en kleinkinderen l

Zandvoort, 2 mei 1974
Noorderstraat 24

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)
31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 4 en zondag 5 mei:
Zr. S. M. Molenaar de Wilde, v. Lennep-
weg 93, tel. 2720.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 5 mei:
Bijbelzondag

10.30 uur: dr. A. de Kuiper van het
Ned. Bijbelgenootschap,
Gemeenschappelijke Geref.-Hervormde
dienst.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.
De heer L. K. de Vries.

Kollekte: Bijbelgenootschap.

GEREF. KERK
10.30 uur: Gemeenschappelijke dienst in
de Ned. Herv. kerk t.g.v. 165-jarig be-
staan Ned. Bijbel Genootschap.
Voorganger: A. de Kuiper, Haarlem.

19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 5 mei:

10.30 uur: 'Samen leven',
drs. J. Voogd, Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniël. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten,

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur; misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko1, off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

hier staan uw brieven

(Vervolg van pag. 1)

kollege wil praten met noordbuurt
Ik besef heel goed dat het niet ver-

standig is elkaar boos aan te kijken. Er
zijn nu eenmaal verschillen van smaak,
het is gewoon zo, dat nooit iedereen
tevreden kan zijn en daar moeten we ons
bij neerleggen. Met verwijten komen we
geen stap verder. Daarom moet u allen
aannemen dat dit plan goed is. Alle mo-
gelijkheden t.a.v. het wel of niet afbreken
van woonhuizen zijn al in het plan inge-
bouwd', aldus de magistraat.

Pvda-wethouder Aukema zegt hierna
het volgende: 'Als wij op ons nemen het
plan te verlaten, dan betekent dat onher-
roepelijk dat er een hele nieuwe procedure
gaat volgen: er moet een nieuw plan ge-
maakt worden, er komen bezwaarschriften,
het moet door de provincie goedgekeurd
worden etc. etc. En dat gaat ontzettend
veel tijd kosten. Het zou tenminste tot
1979 duren voordat het nieuwe plan uit-
gevoerd zou kunnen worden. Terwijl, als je
nu van dit plan uitgaat en de bijstellings-
mogelijkheden zo veel mogelijk benut, je
nu al aan de gang kan gaan. Bovendien,
we krijgen nooit die ƒ 1,3 miljoen rijks-
subsidie voor een nieuw plan. Dus de
eisen van de aktiegroep zijn ireëel.
Overigens is het kollege graag bereid om
in samenspraak met de noordbuurtraad
tot een oplossing te komen'.

Hierop sluit de heer Nawijn aan met
de volgende woorden: 'Wij hopen dat we
met de buurtraad net zo'n uitstekend kón-
takt zullen krijgen als met het Genootschap
Oud Zandvoort. Samen kunnen we dan
stap voor stap, van geval tot geval be-
kijken wat gehandhaafd kan blijven en wat
niet en dan zal je af en toe wel tot de
konklusie moeten komen dat er iets ge-
sloopt moet worden'.

Even later zegt wethouder Aukema
het volgende: 'In een voorgaande bijeen-
komst (28 maart j.I. - red.) hebben we
gevraagd wie er bereid is een huisje te
kopen en te renoveren. Tot nu toe hebben
we daarvoor nog geen enkele aanvraag
gehad'. De burgemeester voegt hieraan
toe: 'Er komen geen mensen om die huisjes
te kopen. Dat is niet erg, dat verwijten
we die mensen niet, want het is nu een-
maal niet te realiseren'. Maar nu staat
Arie Citroen op. 'Hierbij kan ik meedelen
dat er op dit moment al 27 mensen zijn
die in de noordbuurt een huis willen kopen'.
'Daar zijn we dan erg blij mee', zegt de
wethouder van financiën.

Tegen het eind van de avond worden
er dia's vertoond van 'pandjes die behou-
den blijven', aldus Zandvoorts eerste
burger. Dit blijkt echter niet geheel waar
te zijn. Er staan ook huizen op afgebeeld
die afgebroken moeten worden. Na enige
tijd wordt er een dia vertoond waarop
huisjes staan die volgens de heer Heems-
kerk, die een toelichtend praatje bij de
kleurenbeelden houdt, blijven staan. Reden
voor architekt Reinbergen om dwars door
de donkere zaal naar een mikrofoon te
lopen en 'dat is niet waar' te schreeuwen.
'Op de kaart van het bestemmingsplan
staan de rode lijnen voor nieuwe bebou-
wing aangegeven dwars door de huizen
heen. Die kunnen dus nooit behouden
blijven volgens het plan-Nix', aldus de
bouwkundige. 'Nee, nu moet je eerlijk
blijven', roept architekt Wagenaar door de
zaal. 'Die huizen mogen gesloopt worden,
het hoeft niet'. Ook de heer Nawijn tracht
de woorden van de heer Reinbergen te
weerleggen. 'U heeft ongelijk', zegt hij.

De avond wordt besloten met een
opmerking van de burgemeester, 'dat er
dus besloten is dat er nog een bijeenkomst
zal plaatsvinden van b en w met de
buurtraad'.

Na afloop van de hoorzitting kan
worden vastgesteld dat b en w wél bereid
zijn bij de uitvoering van het bestemmings-
plan de nodige soepelheid te betrachten
maar er niets voor voelen het uit 1969
daterende bestemmingsplan drasties te
wijzigen laat staan op te geven. Dit laatste
zou ernstige financiële konsekwenties en
eindeloze procedurekwesties met zich mee-
brengen, zo stelt het kollege. Het valt
dan ook niet te verwachten dat b en w
de gemeenteraad In de komende raads-
vergaderlng anders zullen adviseren dan
zijn In hun beleidsnota hebben gedaan:
zich onvoorwaardelijk stellen achter de
realisering en de uitgangspunten van het
bestemmingsplan noordbuurt zoals dit
vijf jaar geleden werd goedgekeurd.

Toch rijst de vraag of dit nog wel
mogelijk Is nu b en w zowel In hun nota
als op de hoorzitting met nadruk hebben
verklaard zich al sinds de uitvoering van
het plan te beraden over bijstelling en
korrektie van het projekt. En dat niet
alleen.

Want in de nota en op de hoorzitting
is duidelijk naar voren gekomen dat het
kollege reeds enige tijd met die bijstelling
bezig is. Oude pandjes aan Kruisweg en

naaste omgeving, die eerst op de nominatie
stonden om te worden afgebroken, mogen
blijven en de Pakveldstraat zal niet wor-
den verbreed en de funktie van wandel-
straat krijgen Inplaats van verkeersader.

Wijkt een en ander nu niet sterk
af van de oorspronkelijke opzet en doel-
stelling van het noordbuurtplan? M.a.w.
kan er op dit moment nog worden gespro-
ken van de uitvoering van het plan zoals
het eens door de raad is aanvaard?

B en w menen van wel en vinden dat
bijstelling en korrektles de grondslagen
van het plan niet raken. Maar volgens één
der op de hoorzitting aanwezige deskun-
dtgen staat een vastgesteld bestemmlngs-
plan al op helling wanneer men zich bij
de uitvoering niet houdt aan de getrokken
rooilijnen van het stratenplan. En dat Is,
volgens de deskundige, bij de verwezen-
lijking van het noordbuurtplan het geval.

Tijdens de hoorzitting is het er niet
duidelijk uitgekomen wie het bij het rechte
eind heeft, maar een antwoord op die
vraag mag zeker niet uitblijven. Voor de
direkt betrokkenen — de bewoners van
de noordbuurt — is het Immers van groot
belang te horen waar zij met de uitvoering
van het plan In het huidige stadium aan
toe zijn en wat zij er in de naaste toe-
komst van mogen en kunnen verwachten.

officiële berichten
Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
ingaande maandag 6 mei 1974 gedurende
een maand ter secretarie voor een ieder
ter inzage ligt het besluit d.d. 19 maart
1974 no. 364 van Gedeputeerde Staten

van Noord-Holland houdende gedeeltelijke
goedkeuring van de voorschriften behoren-
de bij het bestemmingsplan „Volkstuinen",
vastgesteld bij raadsbesluit van 1 mei
1973, nr. 7.
De inspecteur van de ruimtelijke ordening
en zij die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep
instellen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
ieder, die bezwaar heeft tegen de onthou-
ding van goedkeuring door Gedeputeerde
Staten aan een gedeelte van de bij bedoeld
bestemmingsplan behorende voorschriften.
Zandvoort, 29 april 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking

Verordening bescherming bodem en
grondwater Noord-Holland

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
maken bekend dat op de secretarie van de
gemeente Zandvoort van 13 mei tot en met
11 juni 1974 voor een ieder ter inzage ligt

. een verzoek, met bijlagen, van Burgemees-
ter en Wethouders van Zandvoort om een
ontheffing van het verbod vervat in artikel
3a, lid 1, der Verordening bescherming
bodem en grondwater Noord-Holland ten be-
hoeve van het hebben van drie bezinkvijvers
op het binnenterrein van het in de gemeente
Zandvoort gelegen circuit.
Gedurende bovenvermelde termijn kan iede-
re belanghebbende schriftelijke bezwaren
tegen het verlenen van de ontheffing bij
Gedeputeerde Staten voornoemd indienen
(adres: Provinciehuis, Dreef 3, Haarlem).
Degene, die tijdig schriftelijke bezwaren
heeft ingediend, wordt, indien hij daartoe
de wens te kennen geeft, door Gedeputeer-
de Staten gehoord,
Haarlem, 16 april 1974

Gedeputeerde Staten voornoemd,
F. J. Kranenburg, voorzitter
C. Harinck, griffier

H.W. L.W. H.W. L.W.

4 mei
5 mei
6 mei
7 mei
8 mei
9 mei

10 mei

01.40
02.22
03.04
03.46
04.19
05.03
05.40

09.39
10.25
11.11
11.56
00.12
00.57
01.26

14.03
14.50
15.28
16.10
16.53
17.24
18.05

22.08
22.59
23.33

12.31
13.09
13.52

Open brief aan de heer Attema,
fraktievoorzitter van de VVD in de zand-
voorte gemeenteraad.

Mijnheer,
U heeft in de raadszaal en schriftelijk

in deze koerant verklaard, dat er geen
klachten bij de politie zijn binnengekomen
over geluidshinder tijdens de beruchte race-
dagen van het circuit. Wij kunnen kort zijn:
bij de redaktie van deze krant hebben
wij de verschillende namen van klagers
gedeponeerd, benevens de namen van de
brigadiers van politie, die deze klachten
in ontvangst hebben genomen. Op verzoek
van adressanten hebben wij de namen
niet openbaar gemaakt.

Uw mededeling tijdens de raadszit-
ting, als zouden er geen klachten zijn
geweest, misleidde de raad en maakte de
kritiek monddood. Ons inziens een ernstige
anti-demokratiese konsekwentie.

Toen u erop attent gemaakt werd,
dat uw informaties onjuist waren, bent u
in plaats van zich te verontschuldigen,
overgegaan tot een doldrieste en onbe-
suisde kritieke'Wie last heeft van het
circuit moet maar verhuizen en 'zich niet
verder belachelijk maken'.

De waardering van deze uitlating
laten wij aan de lezers van deze brief over.

Dat de heer Bleijs vroeger nooit en
te nimmer een klacht zou hebben geuit,
zoals u stelt, is eveneens in strijd met de
waarheid. Circa 5 jaar geleden heeft
zijn interventie zelfs geleid tot een ver-
vroegd stoppen „van een 24-uurs-motor-
race. Ook heeft jaren geleden een duitse
Porsche-klup op het circuit aanleiding
gegeven tot een klacht van de heer Bleijs.
De toeneming van de klachten en de
grotere publiciteit is een rechtstreeks ge-
volg van de toegenomen frekwentie (meer
dan 100 dagen per seizoen voor training
en races).

De door sensatie geïnspireerde ra-
cerij, die sedert kort vanaf 1948 het vier-
enveertlgste mensenoffer heeft gekost,
willen wij graag laten voor wat zij is. Wij
protesteren echter tegen de verschrik-
kelijke geluidsterreur, die mensen dwingt
hun woningen te verlaten, hun periodieke
rust ontneemt, konsentratie onmogelijk
maakt en blijkens wetenschappelijke onder-
zoeken de menselijke konstitutie en ge-
zondheid ondermijnt, Zoals bekend wordt
geluidsoverlast als de grootste miljeu-
vervuiler aangemerkt.

Op uw persoonlijke insinuatie aan het
adres vn de heer Bleijs gaan wij niet in.
Wij betreuren het voor u persoonlijk en
uw partij in het algemeen, dat u een der-
gelijke — als raadslid onwaardige —
insinuatie niettemin publiekelijk hebt geuit.

Het Aktiekomité tegen voortzetting
circuit van Zandvoort:
Mevr. G. Broerse te Zandvoort
R. C, J. de Jong te Zandvoort
J. M. de Wit te Haarlem

-C. J.. Bleijs te Zandvoort
A. van Beem te Zandvoort
G. C. Kramer te Zandvoort
A. Koper te Zandvoort

'ZANDVOORT MOET BLIJVEN'

Onder bovenstaande merkwaardige
titel (er is bij mijn weten nog nooit een
sterveling geweest, die beweerd heeft,'
dat Zandvoort niet moet blijven) is o.a.
door de heer Roselaar aktie gevoerd tot
het behoud van het circuit, de erkende
mens- en miljeuvijandige instelling. Ik heb
te meer vrijheid om het circuit zo te ken-
schetsen, omdat door niet minder dan
vier ministers bij verschillende gelegen-
heden en in verschillende bewoordingen
het circuit aldus gekarakteriseerd is en
bovendien, omdat na het wetenschappelijk
onderzoek van het akoesties bureau Melzer
ook wetenschappelijk de mensvijandigheid
van het circuit is vastgesteld. Mijn karak-
teristiek van het circuit wordt dus poli-
tiek geschraagd door de regering en
wetenschappelijk door het bureau Melzer.

Wanneer de heer Roselaar de aktie
tegen het circuit querulantisties noemt,
dan moet hij er zich wel van bewust zijn,
dat de door hem gediskwalificeerde queru-
lanten zich in het gezelschap van de
regering en het gemelde bureau Melzer
bevinden. Ik zie er nu maar van af, dat
de heer Roselaar, hetzij uit domheid,
hetzij te kwader trouw, de uitlatingen van
het komité verkeert interpreteert.

Overigens, ik zou me van een reaktie
op des heren Roselaars beweringen ont-
houden hebben, indien zijn opvatting over
demokratie niet even mensvijandig ware
als zijn pleidooi tot behoud van het circuit.
De heer Roselaar vereenzelvigt demokratie
met staatsinstellingen en formele regels.
De konsekwentie van dit genre denken is
mens- en vrijheidsvijandig.

De westerse demokratie moet men
beoordelen naar doel en uitgangspunt: de
vrijheid van de individuele mens. De in-
stellingen zijn er om de zelf-regering van de
mensen te effektueren. De instellingen
kunnen verouderen en ontaarden: het doel
niet. Het grote probleem van de heden-
daagse tijd is de ontwikkeling van parle-
menten en vertegenwoordigende lichamen
in bureaukratiese en technokratiese rich-
ting. De zogenaamde eigen verantwoor-
delijkheid van de verschillende organen en
haar leden heeft door de toenemende
gecompliceerdheid van de problemen aan-
leiding gegeven tot steeds meer specialis-
tiese volksvertegenwoordigers, die men
(zo de vakwetenschappelijke inbreng on-
voorwaardelijk geldend gemaakt 'wordt) in
politicis helaas vak-idioten moet noemen.

Helaas kan ik het principe hier niet
verder ontwikkelen. Slechts dit ene: wie
in de stijl van de heer Roselaar c.s. parle-
ment en dergelijke instellingen als het
beslissende kenmerk van de demokratie
stelt, verengt zijn geestelijke horizon en
ontneemt zichzelf de mogelijkheid gemeen-
teraden etc. krities te beoordelen. Zelfs
mens-vijandige besluiten worden dan klak-
keloos als heilzaam en absoluut geldend
gesteld.

In konkreto: bij het konflikt tussen
menselijk heil, menselijke gezondheid, be-
scherming van het miljeu enerzijds en
vermeend(l) geldelijke belangen ander-
zijds, kiest de heer Roselaar het belang
van de geldzak.
Zandvoort Dr. J. van Santen

eanduüürrse hoeran}1

Geachte redakteur,
ledereen weet dat musea een massa

geld kosten; niettemin is niemand er voor
ze op te heffen. Iedereen weet dat gok-
toestanden als in Remo en Las Vegas een
massa geld opleveren; niettemin is er
niemand in Zandvoort die iets dergelijks
in onze badplaats wil.

De voorstanders van het circuit
wijzen er dan ook terecht op dat het voort-
zetten van de races en het verpachten
van het circuit aan de Cenav een beslissing
van de raad'is geweest waarbij alle be-
langen zijn afgewogen. Waar echter nie-
mand het meer over heeft is, dat de raad
een tweetal belangrijke voorwaarden heeft
gesteld:

a. er moet redelijke zekerheid zijn
dat de Cenav aan de verplichtingen kan
voldoen; en

b. aan redelijk te stellen eisen v.m.h.
de geluidshinder moet worden voldaan.

Naar wat ik in de pers verneem wordt
aan beide eisen niet ten volle voldaan. Het
is verbazingwekkend dat niet zowel voor-
als tegenstanders zich keren tegen het be-
stuursorgaan dat tot taak heeft toe te zien
op de uitvoering van de raadsbesluiten.
Het is volstrekt stupide dat men het pro
en kontra gaat verbinden met begrippen
als links en rechts, nog daargelaten dat
de briefschrijvers zorgvuldig nalaten zelf
de voor- en nadelen af te wegen.

Naar mijn oordeel kan men in beide
kampen redelijk tevreden zijn als er op
wordt toegezien dat aan de gestelde voor-
waarden is voldaan.

Helaas is de vooringenomenheid van
hoger bedoeld bestuursorgaan zo groot
als zijn inkompetentie (denk aan de
horecawet); helaas is zijn weigering om
loyaal mee te werken aan raadsbesluiten
die zijn sympathie niet hebben zo groot
als zijn sympathie voor de demokratie
(denkt u maar aan zijn weerstand tegen
openbare kommissievergaderingen).

K. J. W. van den Broek,
Zandvoortselaan 66
Zandvoort

SLEEP-IN

Wij kunnen het raadslid, de heer Ter
Veer, die zich in de rondvraag van de
openbare vergadering van de kommissie
van bedrijven, sociale en kulturele zaken
nog al bezorgd toonde over de toekomst
van de sleep-in, gerust stellen. Met name
wat zijn vrees betreft over een te gering
aantal medewerkers voor het projekt. Voor
het a.s. seizoen hebben zich twintig jonge
mensen gemeld om in de sleep-in te wer-
ken, waarvan twaalf nieuwe aanmeldingen.
Wat de mediese en psychiese hulpver-
lening aangaat kan worden meegedeeld
dat drie mensen zich bereid hebben ver-
klaard advies te geven en bemiddeling te
verlenen bij de verdere begeleiding door
instanties. Eén van hen zal optreden als
kpntaktpersoon tussen sleep-in gasten
die mediese hulp behoeven en de plaat-
selijke geneesheren.

Over de opmerking van de heer Ter
Veer inzake de vervanging van de sleep-in
door een jeugdherberg nieuwe stijl, omdat
de huidige oplossing naar zijn mening
van tijdelijke aard is, zouden wij het vol-
gende willen opmerken.

Wat het tegenwoordige onderkomen
van de sleep-in aangaat kan zeker worden
gesproken van een tijdelijke situatie. Al
vinden wij het nog altijd een fijn gebouw
het zal over een paar jaar wel aan ver-
vanging toe zijn. Dat geldt o.i. echter niet
voor het idee en het voortbestaan van de
sleep-in: het bieden van een uiterst sober
maar fatsoenlijk en goedkoop onderdak
aan mensen die zich in een hotel, pension
of jeugdherberg oude- en nieuwe stijl niet
op hun gemak voelen. Sommigen komen
alleen maar om te slapen, sommigen om
de sfeer, sommigen om te luieren en som-
'migen omdat zij er hun problemen kwijt
kunnen aan anderen. Want men is eerder
geneigd in de sléep-in met zijn of haar
moeilijkheden voor de dag te komen en er
over te praten dan in andere gelegen-
heden. De sleep-in kan al die problemen
niet oplossen, maar een gesprek is niet
altijd zinloos en zonder resultaat.

Alleen al om die reden dient het
projekt te worden voortgezet. Op den duur
in een ander gebouw en liefst in een pand
dat wat groter is en langer meegaat dan
het huidige onderkomen.

Als het zo ver is hopen wij o.m. op
de steun van de heer Ter Veer te kunnen
rekenen.

Vriendelijk groetend namens de
medewerkers van de sleep-in:
Hans Vader

Programma zaalvoetbal
J.l. woensdag is de zaalvoetbat-kom-

petitie 1974 onder grote belangstelling van
start gegaan. Vrijwel iedere avond wordt
er in de sporthal een programma van vijf
wedstrijden afgewerkt. Het wedstrijdscherna
voor de komende dagen ziet er volgt uitr
Vrijdag 3 mei:
Rinko—Juttersbar 7 u.
Aleichem Boys—Lotus 8.40 u!
Beursbengels—Sauna Buchel 9.30 u.
Politie—Luiten 10.20 u.

De voor 7.50 uur vastgestelde wed-
strijd DVS—Jaap Eden Boys is uitgesteld
i.v.m. de in de sporthal ingelaste huldiging
van wielrenner Roy Schuiten, winnaar van
Olympia's Tour door Nederland.
Maandag 6 met:
Colpitt—Leico Boys 7 u.
Renout—Starfighters • 7.50 ui
Luiten—Jaap Eden Boys 8.40 u.
Sporting Club—FC Riemersma 9.30 u.
Starfighters—Chez Keur 10.20 u.
Dinsdag 7 mei:
DVS 2-Sandevoerde 7 u
Nutsspaarbank—Kapklus -- 7 50 u.
Old Vienna—Handbal 8.40 u.
Beursbengels—DVS 9.30 u.
Rinko—Politie 10.20 u.
Donderdag 8 mei:
Plumbers—Raadhuis 7-u
Duysterghast—Publ. Werken 7.50 u!.
Jaap Eden Boys 2—Kopertjes 8.40 u..

..Sportschool Buchel—Politie 2 9.30 u-
Lotus—Handbal 10 20 u
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Nieuwe en gebruikte auto's

zandvoortmeeuwen na gelijkspel
dicht bij degradatie

agenda schuurtejater

Het gaat er nu toch wel erg somber
uitzien voor Zandvoortmeeuwen wat de
kansen betreft om zich In de tweede klasse
te handhaven. Afgelopen zondag kwam
het elftal In de uitwedstrijd tegen Alkm.
Boys niet verder dan een 1—1 gelijk spel.
Alleen door een wonder kan Zandvoort-
meeuwen nog aan degradatie naar de
derde klasse ontkomen. En een wonder Is,
zoals men weet, een schaars artikel.

Voor de toeschouwers viel er aan de
ontmoeting tussen de kustbewoners en de
voetballers uit de kaasstad weinig te
beleven. Er werd door beide ploegen nogal
tam en met weinig enthousiasme gespeeld
en de momenten dat er sprake was van
enige spanning waren dan ook zeldzaam.
De openingsfase bracht nog de meeste
opwinding toen keeper Pellerin moest ka-
pituleren voor een aanval van de Boys.
Het doelpunt werd echter door de goed
leidende scheidsrechter Klint geanuleerd,
omdat Pellerin op ongeoorloofde wijze door
een speler van de tegenpartij was aan-
gevallen. Kort na dit incident ontsnapte
Zandvoortmeeuwen opnieuw aan een doel-
punt. De gastheren bleven het proberen
maar slaagden er toch niet in zich een weg
te banen door de ZVM-verdediging. Daar-
voor waren hun aanvallen te doorzichtig
en zat er te weinig vaart achter. Maar
ook de prestaties van de aanvalsline van
Zandvoortmeeuwen stonden op een heel

druilerige
koninginnedag

Troosteloos, druilerig weer en het
lawaai van scheurende race-auto's over-
heersten de dag waarop in Zandvoort de
65e verjaardag van de koningin werd ge-
vlerd. Gevolg van het trieste weer was
bovendien, dat slechts zeer weinigen deel-
namen aan de diverse, goed georgani-
seerde, festiviteiten. Hierdoor leek het
meer op een plichtmatig afdraaien van een
vastgesteld programma dan op een feest.
'Nog twee-van zulke koninginnedagen en
we hebben een republiek', zei een omstan-
der heel kenmerkend.

Uw verslaggever' heeft slechts enkele
van de vele programmaonderdelen bijge-
woond. Om half elf stapte hij op zijn fiets
om ergens de Haarlemse Muziekkapel,
onderweg van het Raadhuisplein naar het
feestterrein in nieuw-noord, op te pikken.
Dat gebeurde in de Helmersstraat. Onge-
veer dertig blauwgrijs geüniformeerde
muziekkorpsleden zorgden voor een vrijwel
onafgebroken roffel, af en toe onderbroken
door enig ongekoördineerd getrompetter, net
zoals alle harmonie-orkesten dat al hon-
der jaar plegen te doen. Het orkestje werd
bijgestaan door een tiental in maagdelijk
wit gestoken majorettes, zwaaiend met
gouden stafjes. Het maakte een zeer
vreemde indruk deze geüniformeerde
meisjes door de straten te zien lopen zon-
der de daarbij gebruikelijke stoet van
belangstellenden: het was een 'kaal' ge-
zicht. Tegen elven kwam dit tamboer- en
trompetterkorps op het parkeerterrein bij
het winkelcentrum noord, speciaal voor
deze gelegenheid ingericht tot feestterrein.
Hier had zich toch nog een redelijk aantal
kinderen verzameld om mee te doen aan
de verschillende typiese koninginnedag-
spelletjes, zoals zaklopen, trouwtrekken,
korfbal gooien en hardlopen. Het aantal
ouders dat present was om de prestaties ,
van hun kinderen te bewonderen, was
daarentegen uitzonderlijk laag. Tot een
uur of één in de middag was men hier
enthousiast bezig o.l.v. de Buffalo-
padvinders en enkele bestuursleden van de
vereniging "Oost West, Noord Best'. Een
groot aantal prijzen werd uitgereikt en
bovendien kregen alle kleine mensen -een
waardebon voor een oranje gekleurd ijsje.
'Ze kunnen die kinderen beter een"kop
warme erwtensoep geven', zei iemajnd die
naast uw rapporteur stond. Hij vond het
geen gek idee. Pas om half drie was hij
bij de volgende gebeurtenis om zijn lezers
te informeren. Dat was bij het Gemeen-
schapshuis, waar het amsterdamse tam-
boerkorps 'Resoluto' vertrok in de richting
van de Grote Krocht, waar zij een twintig
minuten durende show vertoonden. Deze
show bestond uit het fantasieloos ten
gehore brengen van vrijwel precies dezelfde
muziek als de harmoniekapel waarvan uw
verslaggever al eerder in dit verslag
melding maakte, alsmede de uitvoering van
enkele variaties in de wijze waarop men
iin een rij stond: het deed hem even aan
een legeroefening denken.

Direkt hierop aansluitend gaf de
gyrwnastiekafdeling van de sportvereniging
OSS een demonstratie op het Gasthuis-
plein. Ongeveer 100 mensen waren er
getuige van hoe tien meisjes van een jaar
of acht, negen op een rubber mat ruim
een kwartier bezig waren met koppeltje
duikelen, handstanden en 'arabieren',
zoals een bepaalde oefening door een
kenner werd omschreven.

Wie niet op het officiële 'programma
stond aangekondigd, maar wel op het ,.
Gasthuisplein aanwezig was, dat was Jan
Molenaar, beter bekend als ouwe Bonnie,
die in een paar oude, verroestte tonnen
bokkingen, makrelen en haringen aan het

• roken was. Uw verslaggever kreeg een
paar stukjes makreel. 'Verdomde lekker',

..zei hij tegen zichzelf.

laag pitje. Alleen een kopbal van Aaldert
Stobbelaar, op enkele meters afstand van
het doel van Alkmaar, is het vermelden
waard. Tijdens de eerste helft moest Fred
Boom wegens een blessure het veld ver-
laten en werd vervangen door Piet Keur.
Deze moest in de tweede helft op zijn
beurt weer plaats maken voor Jaap
Koning.

Na rust kwam er iets meer tekening
in de wedstrijd, maar van verrassende
en spektakulaire ontwikkelingen was geen
sprake. De gastheren pakten de zaken
nu wat beter aan dan in het eerste ge-
deelte en begonnen het de zandvoortse
verdediging moeilijk te maken. Zelfs zo
moeilijk dat de achterhoede in de 18e
minuut niet langer stand kon houden en
de weg vrij moest maken voor de aanstor-
mende Schats. Hij bieek ook voor Pellerin
onstuitbaar en schoot het leer achter hem
in de touwen, 1—O. De zandvoortse voor-
hpede begon zich nu toch te roeren en
die beweging bleef niet zonder resultaat.
In de 24e minuut had Aaldert Stobbelaar
meer sukses met een kopbal dan in de
beginfase van de ontmoeting. Hij zette
zijn hoofd op het juiste moment onder de
bal — voorzet van Teun Vastenhouw —
en kopte achter de keeper, 1—1.

Van de rest van de ontmoeting valt
alleen nog te vermelden dat in deze stand
geen wijziging meer kwam.

Vrijdag 3 mei 20.30 uur:
BOY EDGAR LIVE IN CONCERT.
Een eerste optreden van het fenomeen
Boy Edgar in de Toneelschuur met een
7-mans formatie, zang door Gerry v. d.
Kley. •)

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 4 mei 20.30 uur:
BOY EDGAR LIVE IN CONCERT.
Zang: Gerry v. d. Kley. *)

Donderdag 9 mei 20.30 uur:
STOCK met SHIVVERS (mickery

circuit), geschreven door Stanley Eveling,
briljant gespeeld door Mickery's troetel-
akteur Anthony Haygarth.
Regie: Max Stafford Clark.

Vrijdag 10 mei 20.30 uur:
Toneelgroep Centrum met GASTENAVOND
geschreven door Tini Visser, regie: Peter
Oosthoek met o.a. Jules Hamel, Allard v. d.
Scheer, Frans Koppers, Letty Oosthoek.

Een samenwerkingsprojekt van de Toneel-
schuur en Perspekt, De eerste voorstelling
wordt op 1 juni in Rotterdam gespeeld in
het kader van het 'HOROR FESTIVAL'.

*) Verhoogde toegangsprijs ƒ 7,50
cjp en 65+ ƒ 3,75.

Overige voorstellingen f5,—, cjp en
65+ ƒ 2,50

Reververen:
Toneelschuur dag en nacht 023—31 24 39.
Informatiebalie Schouwburg 023—31 91 88.

Na de wedstrijden van j.l. zondag
ziet de stand er als volgt uit:
RCH 24 13 8
DWV 24 14 6
VIOS(W) 24 15 3
Kennemers .... 24 10 10
DEM
HRC
Vitesse'22 ...
ZVV 24 10

24 10
23 10
23 10

Stormvogels ... 24 6 10
Velsen 24 4 9
Alkm. Boys ... 24 5 7
Zandvoprtm. ... 24 4 7
Beverwijk 24 7 1
Schagen 24 2 5 17

34 37—17
34 34—16
33 41—21
30 28—18
29 29—23
27 31—24
26 33—20
26 22—22

19—27
17—27
23—32
29—40
18—39
5—40

SËter7

K eanduaorbE haeranh

SCHILDERSBEDRIJF

22
17
17
15
15
9

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1870 - Glasverzakeringen

'pemng
vrijdag 3 mei opent moderne herenkapsalon eric renout.
schoolplein 4 zandvoort

e r i c r e n o u t

h e r e n k a p s a l o n s
schoterweg 47 haarlem tel. 26 16 10
schoolplein 4 zandvoort tel. 58 80

WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-

en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-

schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845'

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

de zandvoortse koerant wordt niet gratis..»
en ongevraagd huls-aan-huis bezorgd.- Voor de koerant kies je door het nemen van
een abonnement. De koerant die de lezer nauw betrekt bij kleine en grote gebeurte-
tenissen op maatschappelijk, politiek en kultureel terrein In Zandvoort. De koerant
die de lezer aan het denken zet, soms prikkelt en irriteert door eigenzinnige kommen-
taren, maar die hem nooit koud en onverschillig laat. Geen drukwerk dus dat onge-
lezen de weg maakt van brievenbus naar vuilnisemmer. Maar een koerant die tweemaal
per week in kontakt staat met de lezer. Een relatie die snel en zonder veel moeite
kan worden gelegd door het invullen van onderstaande bon.

'

B

?

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort, of bel 02507 — 2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: ... ~... v.. -... •-... •.-.. -... -... ^ -...

Straat: -... •... .... -...- , p.. .̂.- •:.. %.. •. -... -...

Plaats: -... v.-. T.-. T.. £.. T.= *.. p.. -. - .

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ8, — / Jaar ƒ15, — .
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.

i

i
i

i
i

l
1

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Miischtep
WIJ HELPEN SPOEDIGI - Tel. 023—243481

Zag u onze

NIEUWE COLLECTIE
BIKINI'S en T-SHIRTS al?

Kom eens kijken

KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32, tel. 6975

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij beta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Barkeeper 27 jaar stelt zich
voor de 6 topweken van het
hoogseizoen ter beschikking,
v. d. Boogaard, Eindhoven.
Tel. 040—430301.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Nieuw nappa jasje te koop
50x52, wegens omstandig-
heden. Tel. 6177.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Te koop twee 1-pers. bed-
den (Alping) z. matras,
f 25,- p. st. Telef. 6203
Vinkenstraat 22.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 6092 • Haarlem

Slaapkamer te huur.
Tel. 6116.

Wie wil rullen groot huur-
huis, 6 kamers, 2 keukens,
badkamer, zeer geschikt v.
verhuur, voor klein huis in
centrum.
Br. no. 3303, Zandv. Krt.

Alleenstaand heer in Zand-
voort werkzaam zoekt voor
permanent kamer m. kook-
gelegenheid en douche.
Br. Hotel Bouwes, Badhuis-
plein t.n.v. F. H. Traugott.

ZOEKGERAAKT
zwarte pekinees, roepnaam
Peki, tegen beloning terug
te bezorgen bij J. Beijleveld
Haltestraat 40, tel. 2087.

CONDOOMS
Nergens voordeliger!

D U R E X GOSSAMER *
D U R E X FETHERLITE
N.V.S.H. (concep) ROSE

TIJDELIJK 6 STUKS

G R A T I S
BIJ AANKOOP VAN

12 STUKS
UW WINST ƒ4,50' of / 6.-

B O O K S H O P
Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.)

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
Meertjes, van 2—14 jaai
Buureweg 1—3. Tel. 6580

Gevr. vrije etage of flat aan
zee van 20-7 t/m 10-8 voor
4 personen.
Br. no. 301, Zandv. Krt.

Te koop ovale onex salon-
tafel met chroom onderstel
/ 125,—, te\ens een brede
grasmaaimachine ƒ 30,—.
Tel. 3237.

Jonge vrouw 21 jr. zkt. baan
voor halve dagen in de
horeca-sector, bijv. patat-
friteszaak of eethuisje in
Zandvoort.
Br. no. 3300, Zandv. Krt.

Te koop bovenhuis Dr. Ger-
kestraat, 6 kam, 2 w.c.'s,
geheel gest. (nieuw). Leeg
te aanvaarden. Evt. ruilkoop
of huurwoning. Prijs no.t.k.
Br. no. 3304, Zandv. Krt.

Gevr. met spoed nette
werkster. Burg. v. Alphen-
straat 55/12. Tel. 6177.

meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Te koop kozijn m. ramen,
(grenen), 2 garagedeuren
ƒ 185,—. Tevens Kaptein
Mobylette ƒ75,—. Telefoon
02507—3527.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.
Voor fouten In telefonisch

Te huur vanaf 1 mei gedu-
rende het seizoen gr. gern.
zit-slaapkam. m. gebruik v.
keuken en douche, huurprijs
ƒ300,- p.m. Tel. (02507)
2416, bij g. geh. (02159)
15588.

Te koop palisander salon-
kast 190x140 cm + tractor
diesel. Flemingstraat 258.

Schildersbedrijf DE BOET.
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

Wie helpt mij nu en dan bij
onderhoud tuin? (oudere
scholier b.v.).
Br. no. 3302, Zandv. Krt.

Te koop Sparta Lucky, half
jaar oud, wegens aanschaf
auto, pr. n.o.t.k. Keesom-
straat 515 na 18.00 uur.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen 'Vema Beheer' b.v..
telefoon 023—377767.

Keukenhulp gevr. Tel. 5524
(Strandpaviljoen 21 - Drie-
huizen).

Voor
Omroepertjes
bellen 2135



Als u even langs wil komen gaan -we

samen op de foto.

Zo'n 60 secondending, levensgroot,

kan u 'm zo meenemen, of uw kinderen.

Misschien koopt u ook nog wat.

Tot ziens op de foto

Snoopy

PEETERS, Haltestraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleo en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Onze M O D E S H O W heeft
al vele harten gestolen

Salon de

brengt bijzondere kleding tegen
betaalbare prijzen.

Overtuig u zelf en kom
vrijblijvend langs.

Ook STRANDKLEDING, BIKINI'S etc.

KOSTVERLORENSTRAAT 41

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U waoht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN

en originele ZWEEDSE MUILEN.
ZATERDAGSMIDDAQS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

De Toneelvereniging

Uo&p,
geeft op DINSDAG 7 en WOENSDAG 8 MEI a.s.
in gebouw „De Krocht" een uitvoering van het
blijspel „Ik lach erom" van de Engelse toneel-
schrijver Noël Coward. De regie is in handen van
Han Rooth. Entree ƒ 2,50 p.p. Aanvang van de
voorstelling 20.15 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij het Gemeenschaps-
huis, tel. 4085; mevr. Schols, Lorentzstraat 473,
tel. 6223; Han Rooth, Dr. Kuyperstr. 3, tel. 4001.

Jongeman 27 jr.
momenteel werkzaam als barkeeper in Amsterdam

zoekt gelijksoortige baan
in Zandvoort

Telef. 020—928220 tussen 12.00 en 14.00 uur.

Wij zoeken op korte termijn

medewerkster
die na een inwerkperiode in staat is diverse werk-
zaamheden zelfstandig te verrichten. Een goede
typvaardigheid en een redelijke kennis van Engels
en Duits is hierbij gewenst.
Sollicitaties te„richten aan:

CORODEX B.V.
Noorder Dulnweg 48 • Telefoon 2541

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 81.300,— tot / 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 5531

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSBORT • CREMATIE

Keasomstcaat 61 » Telefoon 6354

Esncluoorrse hoeranr

de natuur
terug...

Wég lawaai, wôgdruktelZoektust,
stilte-, gezonde lucht... geotelvan

t voorjaar... op.defletsi

u er wel eenô genoeg aan ... ?

@

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u miljeubewust moet
worden, nietwaar?

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHANG NU!

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder. •
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4073

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
Verbindingsweg 38 • Bloemendaal

Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Ik zoek voor 5 ochtenden per week van 9—1 een

flinke huïsh. hulp
Leeftijd boven 25 jaar.

Mevr. SCHWARZ, Bentveld. Tel. 023—24 37 40,
na 20.00 uur.

De Chr. MAVO School, Sophiaweg 10, vraagt
per 1 augustus a.s. een flinke

CONCIËRGE
Minimum leeftijd 21 jaar. Een LTS-diploma
en enige vaardigheid in typen strekt tot
aanbeveling. Salaris volgens rijksregeling.
Brieven aan de voorzitter van het school-
bestuur: de directeur de heer J. Kiewiet,
Dr. J. G. Mezgerstraat 28, Zandvoort.

H. W. COSTER
Makelaar 0,0.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat II

Zandvoort - Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarltm.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
18 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.02.

MAKELAARSKANTOOR
J. W. APOL

Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43

Zandvoort - Telefoon 2756
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

Sommige mensen ruiken

een brand ...

Maar lang niet iedereen is in het

bezit van een reukorgaan dat zo ge-

voelig is dat hij de penetrante geur

van een vuurhaard opsnuift.

De meeste mensen zijn daarom aan-
gewezen op een plaatselijk blad

waarin het nieuws over een brand en

tal van andere gebeurtenissen te
lezen staat.

Bent u nog geen abonné?

Bel 2135 en u krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags in de bus.
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aukema zoekt naar het midden
lede Murk Aukema Is lijsttrekker van

de plaatselijke afdeling van de Partij van
de Arbeid en tevens wethouder van onder-
wijs en financiën en wethouder van onder-
wijszaken zou hij ook de komende vier
jaar willen blijven. Omdat de heer Aukema
het onderwijs 'het belangrijkste onderdeel
vindt om Iets aan de Inrichting van de
samenleving te veranderen, met name
aan de prestatle-kultuur waar wij In leven.
Want door jonge mensen vorming te geven,
waarin ze leren samen met elkaar Iets te
moeten doen en dat je daarbij de kwalitei-
ten van ledereen nodig hebt, zou er een
betere wereld kunnen ontstaan. De enige
mogelijkheid tot het mondig maken van
de mens Is opleiding, vorming, scholing,
onderwijs. Hierop kan niet genoeg worden
gehamerd'.

lede Aukema: De pvda moet rekening
houden met 'andersdenkenden'

lede Aukema is in 1959 lid geworden
van de pvda, omdat hij het onredelijk vond
dat kyp-er Romme 'de pvda-minister van
financiën, Hofstra, verantwoordelijk stelde
voor het ook door vorige kabinetten ver-
oorzaakte begrotingstekort en het kabinet
daarop heeft laten struikelen' .In 1965 is
hij aktief lid geworden, toen hem gevraagd
werd op de pvda-lijst voor de toenmalige
gemeenteraadsverkiezingen te gaan staan
en de kursus 'de gemeenteraad' te volgen.
In 1970 werd Aukema gekozen in de ge-
meenteraad met het duidelijke doel wét-
houder Kerkman op te volgen.

— Waarom bent u in de gemeente-
raad gaan zitten en wat zou u met dat
werk willen bereiken.

In het algemen doe je dat, omdat je
denkt dat je wat kan, omdat je denkt dat
je bepaalde bekwaamheden bezit waarmee
je een zekere invloed kan uitoefenen om
de zaken te veranderen. Verder zit er
natuurlijk bij idereen die het gemeente-
raadswerk doet een stuk ambitie, een stuk
ekshibitie ook.

— Zoudt u ook aansluiting willen
zoeken bij die groeperingen, die niet in de
gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, zo-
als b.v. flatraden, wijkraden en aktie-
groepen.

Ik geloof dat bijvoorbeeld een flat-
raad, die voor één bepaald ding naar voren
is gekomen, gedoemd is te verdwijnen
vanwege het feit dat zo'n raad op een te
enge basis is ontstaan. Veeleer zou een
wijkraad geïnstitutionaliseerd moeten wor-
den, waarbij ze een aantal bevoegdheden
krijgt, zodat de hele wijk struktureel bij de
besluitvorming betrokken kan zijn. Want
alleen maar over speelterreinen praten,
zoals de pas opgerichte wijkraad in nieuw-
noord dat doet, is niet genoeg.

— Bent u dan ook bereid om hun
standpunten in de gemeenteraad naar
voren te brengen of te verdedigen.

Ja. Je hebt niets aan geweldige
inspraak-instituten, als anderen de uit-
eindelijke beslissing nemen.

— Hoe staat u tegenover de doel-
stellingen van de aktiegroep 'tot behoud
van de noordbuurt' en het huidige sane-
ringsplan.

Kenmerk van een aktiegroep is, dat zij
zich keert tegen alles wat gevestigd is.
Als wethouder behoor je ook tot die ge-
vestigde orde en als er dan een groepering
komt die het ergens niet mee eens is,
is dat vervelend, want je denkt toch dat
je het goed doet. Bovendien zijn wij al
zes jaar met het bestemmingsplan noord-
buurt bezig, terwijl de aktiegroep in ander-
halve maand tijd alles wil omgooien. Neem
bijvoorbeeld hun kreet: 'Stop de Sloop ,
dat spreekt aan, maar is onvoldoende
omdat het niet onderlijnd wordt met gede-
gen plannen.

Ik sta daarom volledig achter de nota
van b en w (waarin wordt voorgesteld
om de hoofdopzet van het huidige sane-
ringsplan te handhaven, red.). Het kollege
spreekt daarin uit de Pakveldstraat en
Swaluëstraat niet te verbreden, maar te
handhaven zoals ze nu zijn. Ik geloof dat
aan een plan waar het gemeentebestuur
al zes jaar mee bezig is, niet veel meer te
verhapstukken valt.

toch zou ik met de noordbuurt willen
praten, maar het is dan wel net alsof we
halverwege de wedstrijd de spelregels
gaan veranderen.

— Naar welke politieke partij gaat
uw voorkeur uit om in kollegeverband
samen te werken.

Naar die partijen, die ook het huidige
kollege bemannen (K. C. v. d. Mije van de
cda en J. N. Jassens van inspr. nu, red.),
omdat ik' vind dat mijn beide kollega's
voor hun taak zijn berekend.

— Welke partijen sluit u uit voor
deze samenwerking.

Met de cpn zou ik niet in kollege-
verband willen samenwerken. Verder ge-
loof ik niet, dat men het parlement binnen
de gemeenteraad moet halen. Daarom sta
ik ook afwijzend tegenover een program-
kollege, omdat er een stuk afspiegeling
moet zijn. Mensen die in aanmerking voor
het wethouderschap willen komen moet
een zekere mate van bekwaamheid hebben
en de tijd voor vrij kunnen maken, daar
hecht ik aan. Voor welke partij ze dan in
die raad zijn vertegenwoordigd is dan niet
zo belangrijk. Want we moeten niet gaan
zeggen: de pvda heeft 4 zetels in de raad
dus moet die partij een wethouder leveren
of de vvd komt met 6 mensen, dus ook
zij moeten een wethouder leveren.

— Had u voor een samenwerking met
de psp/ppr kombinatie gevoeld.

Op dit moment, gezien de Zandvoortse
situatie in deze politieke groepering niet.
Nee, de psp/ppr is te ekstreem, te ra-
dikaal.

— Beschouwt u de socialistiese politiek
als enig zaligmakend.

Nee, dat zou een geweldige vorm van
hoogvaardij zijrn Kijk, vroeger en tot diep
in de jaren 60 geloofden we in de In
dustriële vooruitgang, terwijl er nu wordt
geroepen: kontroleer de groeil We moeten
zien met andere politieke stromingen
samen te werken en tot kompromissen te
komen.

— Bent u niet bang om door samen-
werking met andere stromingen, al dan
niet van gelijke of gedeeltelijk gelijke
mentaliteit, door hen ingekapseld te wor-
den en dat daardoor socialistiese principes
worden verlaten.

Nee, daar ben ik niet bang voor. Als
mijn kollege wethouders bijvoorbeeld twee
vvd-ers waren, zou ik veel meer een min-
derheidsstandpunt innemen. Het gevolg
is dan, dat beide kanten veel sneller dan
nu hun standpunt innemen en veel minder

met een kompromis naar de gemeenteraad
zullen toestappen. Terwijl ik daar nu juist
naar wil streven.

— Maar in het plaatselijk verkiezings-
programma staat, dat de invoering van een
onverkort erfpachtstelsel, toch een van
de principiële uitgangspunten van de pvda,
in onze gemeente niet realisties is. Wordt
hier dan niet een principe verlaten om
tot samenwerking met anderen te komen.

Een erfspachtstelsel is ook niet alles
zaligmakend, omdat het niet goedkoop
bouwen is. Bovendien heeft men de kans
om vlak na de oorlog een erfpachtstelsel
in te voeren, voorbij laten gaan. Nu zou
invoering ervan betekenen dat alle gemeen-
telijke geldreseryes opraken. De gemeente-
raad heeft er één' keer principieel over
gesproken en het op grond van dezelfde
financiële konsekwenties verworpen.

— Wat is volgens u de inhoud van
het begrip 'politiek'.

Dat doet me aan partijen denken, die
samen een regering willen vormen, of
vormen en daarvoor een bepaald beleid
uitstippelen en daarnaast het land bestu-
ren. Politiek doet me ook denken aan het
hele bedrijf binnen die politieke partijen.
Voor de grotere partijen, zoals de pvda,
is dat een voortdurend zoeken naar een
bepaalde meerderheid. Dat houdt dan wel
in, dat er kompromissen moeten worden
gesloten, omdat een kompromisloze politiek
nooit een meerderheid achter zich zal
krijgen.

De pvda zal rekening moeten houden ',
met 'andersdenkenden' en met hen' tracli-
ten te sleutelen aan een samenleving die
wij anders willen. Dat zal gaan in vele nu-
ances, in harmonie, met een meerderheid
door het kompromis en soms met het
konflikt. Daarbij heeft de polarisatie niet
tot doel 'het konflikt', maar na duidelijk
gezegd te hebben wat je wilt, trachten tot
een overbrugging van het konflikt te
komen. Een grote partij zal daarom pluri-
form moeten zijn, want als ze zich niet om
het politieke midden bekommert en zich
te ekstreem opstelt, zal ze zichzelf uit de
markt prijzen. jhim

roy schuiten kampioen

In dit nummer van de Zntid-
voortse Koerant treft de lezer da
eerste aflevering aan van een serie
Interviews met lijsttrekkers van
politieke partijen die In Zandvoort
aan de gemeenteraadsverkiezingen
op 20 mei a.s. zullen deelnemen. In
het In dit nummer afgedrukte ge-
sprek met de huidige wethouder van
financiën, onderwijs en personoels-
zaken, ontvouwt deze zijn politieke
visie tegenover vragensteller Jhlm
Lamoree.

De zandvoortse wielrenner Roy Schuiten is winnaar van Olympia's Ronde 1974
geworden. Ter gelegenheid hiervan stond het zandvoortse leven op vrijdag 3 mei
grotendeels in het teken van een grootse huldiging van de badplaatselijke amateur-
wielrenner.

Tegen het eind van de middag werd Roy, samen met zijn baancoach, Frans
Mahn, zijn masseur Moos Bremer en zijn ploegleider Lambrechts, op het gemeente-
huis ontvangen door burgemeester en wethouders. Burgemeester Nawijn sprak zijn
grote bewondering uit voor deze prestatie, die volgens hem getuigde voor een ijzer-
sterke mentaliteit. Hij vertelde, dat ook hij in het verleden aktief is geweest in deze
tak van sport. Namens het gemeentebestuur overhandigde hij de 23-jarige fietsfanaat
een boekenbon en een boek over oud Zandvoort. Na het diner met het gemeente-
bestuur in Hotel Bouwes volgde een rondrit door Zandvoort, die werd opgeluisterd
door de Zandvoortse Drumband en majorettes vanaf Hotel Bouwes. Deze rijtoer had
als einddoel de sporthal 'Pellicaan'. Hier kreeg Roy een krans om zijn schouders
geslingerd en een aantal zilveren bekers inzijn handen gestopt. Ook kreeg hij enkele
geschenken van zijn wielerklup 'De Kampioen' en van de zandvoortse basketball-
vereniging Typsoos/Lions.

De wielertoekomst ziet er voor de 23-jarige Roy Schuiten zeer rooskleurig uit.
Na al vijf jaar lang als amateurwielrenner prachtige overwinningen te hebben
behaald — zo is hij al twee jaar houder van het wereldrekord 4 kilometer op de
overdekte baan — is hij onlangs ook erkend op internationaal niveau. Zijn eerste
uitnodiging voor een buitenlandse wedstrijd, de Milkrace in Engeland, die 27 mei
begint, kreeg hij een paar weken'geleden. Roy denkt er ook over om binnenkort
over te stappen naar de beroepswielrennerij, maar huiselijke omstandigheden maken
het hem daarbij niet gemakkelijk, want sinds het overlijden van zijn vader heeft de
slijterij-wijnhandel van de familie Schuiten zijn aanwezigheid hard nodig. 'Ik zal
goede perspektieven moeten hebben wil ik prof worden, want als ik het doe, betekent
het dat ik de zaak moet opgeven en dat is een beslissing waar veel kanten aan
zitten', aldus Roy.

cda presenteert programma
Afgelopen donderdagavond hield de

cda Zandvoort In hotel Keur haar eersta
algemene ledenvergadering. Tijdens deze
meeting werd het gemeenteprogramma
van de christelijke kombinatie aan de leden
en belangstellenden gepresenteerd. In
verband met da aankomende gemeente-
raadsverkiezingen was deze bijeenkomst
openbaar.

De vergadering werd geopend met
een dankwoord van voorzitter Versteege
aan alle aktieve cda-leden. Vervolgens
kregen alle aanwezigen het programma
van de konfessionelen aangeboden, waar-
na men in de gelegenheid werd gesteld,
vragen te stellen over dit stuk.

Punt twee van het programma-
onderdeel 'rekreatie' vermeldde: 'Als wij
pleiten voor de vervanging van de be-
staande sleep-in door een moderne jeugd-
herberg, dan houden wij ook gelijktijdig
een pleidooi voor hulp aan de plaatselijke
sport- en kulturele verenigingen'. Dit
bleek de aanleiding voor de aanwezige Lou
Koper om een vraag te stelen: 'Bedoelt u
hiermee de vervanging van de sleep-in
idee of van hel sleep-in gebouw?' Wét-
houder Van der Mije (2e op de cda-kandi-
datenlijst) antwoordde hierop als volgt:
Op dit moment zit de sleep-in in een
houten keet die op afbraak staat. We
moeten daarvan af en een behoorlijke
jeugdherberg kreëren'.

Richard van As, lijsttrekker van de
christen-demokraten, zei het volgende over
de sleep-in: 'Hoewel ik alle respekt heb
voor de deelnemers aan het projekt, ben
ik toch bang dat het op een moment uit
de hand gaat lopen doordat het gebouw
niet goed genoeg is.' 'Ja, maar waar heeft
u het nu over, de vervanging van het ge-
bouw of van het gebeuren?' onderbrak Lou
Koper hem. 'Het gaat om de vervanging
van het gebouw door een modernere
ruimte, waarin het gebeuren wordt aan-
gepast', zei de heer Van As onduidelijk.
Meneer Keur, zittend raadslid voor de
arp/chu kombinatie en derde op de cda-
kandidatenlijst, bracht een ander aspekt
van het sleep-in projekt naar voren: 'Uit die
twee nota's die vorig jaar zijn verschenen

heb ik begrepen dat de sleep-inleiding zelf
verdeeld is t.a.v. deze wijze van samen-
leven. Een dergelijke ontwikkeling moet
je als overheid, vind ik, krities bekijken.
Maar we kunnen geen ja of nee tegen het
projekt zeggen, want we hebben de ont-
wikkelingen niet in de hand'. Lou Koper
stelde in zijn repliek het volgende: 'U heeft
die nota's door de verkeerde bril gelezen.
Het ging daarin namelijk over de vraag
van de begeleiding van probleemgevallen.
Moet je je zelf opheffen tot begeleider of
moet je een probleemgeval overhevelen
aan de daartoe funktionerende instanties'.
Lou Koper zei verder: 'Het sleep-in proces
is een kontinu eksperiment. Ik vind het
zo raar dat als u geen visie heeft, wel
zoiets in uw programma zet'. Meneer Keur:
'U zegt zelf dat het proces een kontinu
eksperiment is. Hoe kunt u dan een vaste
visie van de cda verlangen?' Lou Koper:
'Door overleg met de mensen die ermee
bezig zijn'.

Het meest omstreden punt van de
gemeentepolitiek op dit moment, de
kwestie-noordbuurt, kwam ook op deze
avond ter sprake. Het programma ver-
meldde het volgende: 'Uitvoering van het
wederopbouwplan in de noordbuurt waarbij
een zeer kritiese begeleiding en zo nodig
bijstelling gewenst kan zijn. Omdat de
uitvoering van dit plan de leefbaarheid
van de bevolking in dit deel van het dorp
ten goede zal komen, is stopzetting van de
onteigeningen en de hier en daar onont-
koombare afbraak, onverantwoord'. Naar
aanleiding van deze stellingname zei Arie
Citroen, woordvoerder van de noordbuurt-
raad, het volgende: 'In 1971 kon ik het
pand Kruisweg 30 kopen. Zodra ik daar
woonde merkte ik tot mijn verbazing dat
er zeer veel mensen zijn die ook in de
noordbuurt willen wonen. Vanwege de
rust, de intimiteit en het karakter van de
buurt. Toen dan ook bleek dat enige
zandvoortse architekten en politieke par-
tijen dezelfde ideeën koesterden, is spon-
taan een aktiekomité tot behoud van de
noordbuurt opgericht. Wij hebben toen als
aktiegroep onze doelstellingen omtrent de
noordbuurt geformeerd, namelijk niet ver-
der slopen, bestaande stratenplan hand-
haven, karakter van de buurt behouden en
tot woon- en woningverbetering overgaan.
Met deze doelstellingen zijn wij de buurt

ingegaan om de bewoners te vragen of zij
er ook zo over dachten. Tot onze grote
vreugde schaarden 200 bewoners zich
d.m.v. hun handtekening achter onze doel-
stellingen. Maar wij wilden weten of het
ook in heel Zandvoort leefde en wij be-
sloten d.m.v. een handtekeningenaktie op
het Raadhuisplein die opinie van de Zand-
voortse ingezetenen te peilen, met het
overdonderende resultaat van 888 hand-
tekeningen op één dag. Hierdoor was het
overtuigende bewijs geleverd, dat de
zandvoortse bevolking in brede geledingen
voor net behoud van de noordbuurt is.
Als dan ook de gemeentelijke overheid niet
aanvoelt wat er nu in onze gemeente leeft
met betrekking tot de noordbuurt, is dat
een vorm van onzorgvuldig beleid'. Wét-
houder Van der Mije reageerde hierop:
'Wij zijn van mening dat het plan niet
verlaten kan worden, omdat we dan de
rijkssubsidie van anderhalf miljoen kwijt-
raken. Maar, om het karakter van de buurt
te behouden hóeft het plan ook niet van
de baan. Ik noem als voorbeeld de twee
pandjes Pakveldstraat 26 en 28. Die
stonden op de nominatie gesloopt te wor-
den. Maar b en w gaan nu aan de raad
voorstellen deze twee woningen te be-
houden. En wij willen als gemeentebestuur
graag samen met de buurtraad en des-
kundigen huis per huis bekijken wat er wel
en wat er niet kan blijven staan'. De heer
Van As voegde hier iets aan toe: 'Ik heb
veel waardering voor meneer Citroen. Hij
heeft de aanzet gegeven tot het behouden
van de buurt op een basis die in over-
eenstemming is met de nu heersende men-
taliteit. Volgens mij kan de noordbuurt hei

beste gediend worden door een gezamen-
lijk overleg tussen buurtraad en gemeente'.

De heer Van As formuleerde het cda-
standpunt t.a.v. het circuit als volgt: 'De
afgelopen vier jaar heb ik steeds tegen
het circuit gestemd, vanwege de overlast
die de renbaan veroorzaakt voor de be-
woners van nieuw-noord. Maar ja, de
gemeenteraad is er nu eenmaal mee ak-
koord gegaan enin een demokratie zal je
je bij een eenmaal genomen beslissing
moeten neerleggen. Er staan echter in het
huurkontrakt met de Cenav allerlei voor-
schriften en als blijkt dat men zich daar
niet aan houdt, dan zal het gemeente-
bestuur maatregelen moeten nemen'.

Het programmapunt 'bestuurbaarheid'
begon met de volgende zin: 'Met nadruk
verklaren wij dat handhaving van de be-
stuurbaarheid van onze gemeente in ons
politiek denken voorop staat'.

Aanwezig niet-lid Ton de Vries, vond
het de moeite waard hier een vraag over
te stellen: 'Verwacht u dat de bestuur-
baarheid in de toekomst niet meer gehand-
haafd kan worden?' Het raadslid Van As
beantwoordde hem: 'Het is vroeger in de
raad nog wel eens gebeurd dat de diverse
raadsleden als kemphanen tegenover
elkaar stonden. Nu is dat gelukkig niet
meer zo, nu is er dank zij ieders bijdrage
een fijne sfeer van onderlinge samenwer-
king. Ik hoop dat ook de nieuwe raad als
een eenheid op zal treden, ook al zitten
er dan toevallig 17 verschillende mensen in
en ook al zijn die toevallig van verschil-
lende partijen'.

En hiermee was de vergadering tot
een einde gekomen.

N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort. of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam: j-.- pvi ^= p-. E., r--- :••• :••• &~ >•• -•
Straat: ?.-. :... f.. ?.. r... r-; :••• f" F-- ~••• r-

Plaats: F..- ^ &- K-. F-- &-• F- F- E- r- r-

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8,— / Jaar ƒ 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaart.



hier staan uw brieven
Zandvoort heeft weer een 'continued

story' met in de hoofdrol het anti-circuit-
komité. De volgende onwaarheden 2ijn al
door dit komité in de openbaarheid ge-
bracht.

1e. De Cenav (beheerder circuit) is
onwillig wat betreft klachten over geluids-
hinder.

2e. Tijdens races hangt er in de on-
middellijke omgeving een lucht, bezwan-
gerd van uitlaatgassen.

3e. Tijdens een race, onlangs gehou-
den, heeft het klachten geregend bij politie
en gemeenteraad.

4e. De, wat het komité noemt 'buurt'
(nieuw-noord) is tegen het circuit.

De punten zal ik hieronder één voor
één weerleggen:

Ad. 1. De Cenav heeft op het punt van
geluidshinder onder andere de volgende
maatregelen genomen:

a, De groep l toerwagens (goed voor
2 a 3 races per race-middag) rijden dit
jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, met
standaard uitlaten, dat wil zeggen uitlaten
zoals ook onder uw auto zitten.

b. De Cenav is begonnen met geluids-
metingen tijdens races om eksessen op
gebied van geluidshinder te voorkomen en
eventueel maatregelen te nemen.

Ad. 2. Punt 2 is eigenlijk te belache-
lijk om op in te gaan. Auto's, die aan een
race deelnemen, hebben zeer goed afge-
stelde motoren, dat wil zeggen, hebben
maksimale verbranding. De uitlaatgassen
van deze wagens bevatten dus nauwelijks
schadelijke gassen.

Ad. 3. Volgens andere informatie is
er niet één klacht binnengekomen.

Ad. 4. In tegenstelling tot wat het
komité beweert, durf ik te stellen, dat
prakties heel Zandvoort geen overwegende
bezwaren heeft tegen het circuit. (Tijdens
races zijn ook altijd veel Zandvoorters op
het circuit te signaleren). Ook veel ge-
sprekken met mensen uit de 'buurt' hebben
mij deze overtuiging gegeven.

Eén en ander is wel tekenend voor
het anti-circuit komité. Dat dit komité
tegen het circuit is, is zijn goed recht.
Dat dit komité op een, voorzichtig uitge-
drukt, onsportieve, bedenkelijke manier
probeert het circuit in een kwaad daglicht
te stellen, is een kwalijke zaak. Ik hoop
dan ook dat Zandvoort gauw verlost wordt
van dit komité, dat in het wildeweg onge-
gronde uitspraken doet. Zandvoort is er
niet bij gebaat.
Zandvoort C. Kluyskens

Geachte redaktie:
Naar aanleiding van het ingezonden

stuk van de heer Roselaar, kandidaat voor
de vvd in de zandvoortse gemeenteraad,
d.d 23 april j.l. willen we gaarne de vol-
gende opmerkingen maken:

De door de heer Roselaar éénzijdig
gehouden enquêtes in Zandvoort-noord
zijn, dachten wij, reeds genoeg ontzenuwd
door de psycholoog drs. R. van Waard;
deze stelde in een ingezonden artikel in
een ander plaatselijk blad niet veel waarde
te hechten aan bedoelde enquêtes.

Dat doet ons komité nl. ook niet. Let-
terlijk schreef deze psycholoog dat uw
enquête geen schijn van bewijs gaf re-
presentief te zijn voor de zandvoortse
bevolking en dat de uit de enquête-resul-
taten getrokken konklusies onverantwoord
zijn en noch met wetenschappelijke maat-
staven, noch met overwegingen van
gezond verstand in overeenstemming zijn.

Verder stelt de heer Roselaar dat:
'De heer Bleijs stelt, dat naar zijn mening
de indruk wordt gewekt, dat het aktie-
komité tegen voortzetting circuit van Zand-
voort een produkt is van een stel queru-
lanten'. Dit is een verdraaiing van feiten,
want dit heeft de heer Bleijs niet ge-
schreven.

Ook kunnen we geachte inzender nog
mededelen, dat ons komitélid, de heer
Bleijs, geen lid is van een linkse partij. We
moeten wel stellen, dat — gezien de
inhoud van het bedoelde ingezonden stuk
van de heer Roselaar — het demokraties

besef niet dat van een echte liberaal is.
Tot slot willen wij nog mededelen

dat we echt niet uitsluitend onszelf ver-
tegenwoordigen. Ons wekelijks groeiende
aantal sympathisanten is hier getuige van.

Algemeen willen wij nog even het
volgende stellen:

Wij zijn ons terdege bewust van onze
grote bezorgdheid over het miljeu en onze
medemensen en wij zullen blijven vechten
om de geluidsterreur te verbannen. Er is
een ontwikkeling gaande dat de mens uit
zelfbehoud steeds miljeubewuster gaat
worden. De mens heeft in deze jachtige
tijd steeds meer behoefte aan rust en
stilte.

Ook de dreigende energie-inkrimping
en grondstoffen tekorten zullen zulke zaken
als het circuit toch binnen niet al te lange
tijd uitbannen. Het is een duidelijke zaak,
dat we met z'n allen het miljeu moeten
redden. Ons inziens moeten we ons op
het standpunt stellen, dat het beter is ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

We moeten niet vergeten dat de ge-
luidsoverlast de ergste vijand van het
miljeu is. Een en ander is wetenschappelijk
aangetoond door het akoesties bureau
Melzer uit Amstelveen.

Verder zijn er nog diverse faktoren
te noemen waarom het handhaven van
het circuit prakties aan de rand van het
dorp (en midden in de randstad Holland)
totaal fout is.

Ook de stille rekreatiegebieden rond
Zandvoort, zoals Elswout, Koningshof,
Kennemerduinen enz. hebben ernstig te
lijden van de geluidsterreur.

In ons buurland Duitsland is reeds een
milieuwet uitgevaardigd, die een dergelijke
geluidsbron in een overbevolkt gebied
totaal uitsluit. Binnen niet al te lange tijd
zal ook in ons land een dergelijke wet van
kracht worden.

Regeren is vooruit zien en wij vinden
dan ook, dat, wanneer een genomen be-
sluit niet juist blijkt te zijn geweest, men
tijdig de bakens moet verzetten en moet
bijsturen. Een dergelijke handelswijze zal
van grote stuurmansschap, wijsheid en
moed getuigen.

Ook zouden wij nog willen wijzen op
het binnenkort gereedkomende zwembad,
prakties gelegen naast de racebaan. Wij
kunnen ons moeilijk voorstellen dat het
gebruik maken van dit zwembad tijdens
trainingen en races (meer dan 100 dagen
per seizoen) niet op ernstige bezwaren
zal stuiten.

Met dank voor plaatsing, het anti-
circuit-komité: 'Zandvoort moet gezond
blijv, c.q. weer gezond worden'.

R. C. J. de Jong, Zandvoort
C. J. Bleijs, Zandvoort
A. van Beem, Zandvoort
J. M. de Wit, Haarlem
G. C. Kramer, Zandvoort
Mevr. G. Broerse, Zandvoort

'Slang ik heb u aan mijn borst
gekoesterd'

Wij geloven dat het een gezonde en
eerlijke zaak is wanneer een groep
mensen in vereniging protesteert tegen
lawaaioverlast of wat dan ook.

De wereld is nooit vooruit gegaan
door meelopers, sukkels of angstigen, maar
alleen door mensen, die er net een beetje
anders over dachten.

• En wanneer een gemeenteraad zijn
burgers overlast aandoet blijkt het niet
anders te kunnen, dan dat die burgers
protesteren en trachten aan dit euvel een
eind te maken.

Maar wanneer er één of meer stem-
men uit de gemeenteraad met aantijgingen
komen en proberen op diktatoriale manier
de burgers de mond te snoeren, dan is
de demokratie naar de knoppen.

Maar voor mij staan de bestuurders
in hun hemd.

Ze zijn eenvoudig onbekwaam voor
hun taak en we zullen andere moeten
kiezen en de slang vermorzelen.

w.g. J. Bouhys

llernieuwste

ïerkstraatHzandvoort
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Van het in 1828 gestchte en in 1917
afgebroken tolhuis zijn nog verschil-
lende ansichtkaarten bewaard ge-

bleven, waarvan deze uit het jaar
1902 wel één van de minst bekende
is. Dat is dan ook de reden dat wij
deze publiceren.
Waarschijnlijk ten overvloede: de tol
bevond zich in de Zandvoortselaan
ter hoogte van de huidige Tolweg.

konsert van vocalgroup bron van
plezier en ergenis

In een vol verenigingsgebouw 'De Krocht'
gaf de Zandvoortse Vocalgroup o.l.v. Frans
Kocx jongstleden vrijdagavond een konsert.
Ter afwisseling, en misschien ook omdat
deze zanggroep nog geen avondvullend
programma kan verzorgen, heeft men de
assistentie Ingeroepen van de groep
Blow Down, die naast een eigen optreden
ook de begeleiding verzorgde.

De in augustus ontstane vocalgroup
is vooral opgericht om meisjes in de leef-
tijdsgroep van 12 tot 17 jaar een mogelijk-
heid te bieden hun talenten op gebied
van zang verder te ontwikkelen. De meis-
jes in deze- leeftijdsgroep zijn al te oud
voor het zingen in een kinderkoor en nog
veel te jong voor deelname aan een operet-
te of opera. Een probleem waarmee deze
zanggroepen vooral te kampen hebben is
het gebrek aan muziek voor deze jeugdige
stemmen. Men moet daarom uitgaan van
bestaande muziek die omgewerkt moet
worden tot haalbare muziek voor deze
meisjes. Naast het dirigeren is het
arangeren ook een taak waar de nog jonge
Kocx zich mee bezig houdt.

Na enkele techniese moeilijkheden,
dit schijnt met geluidsapparatuur altijd zo
te moeten zijn, kon de Zandvoortse Vocal-
group haar kunnen laten horen. Het reper-
toire bestaat enerzijds uit een aantal
onbekend, veelal engelstalige liedjes, maar
men brengt ook het meer bekende werk

zoals 'Blowing in the wind' van Bob Dylan,
en een reeks liedjes uit musicals, ik noem
u 'Hair' en 'Jesus Christ Superstar'. Al
deze werkjes kwamen helder en zuiver op
me over. Een enkele keer viel men' niet
helemaal gelijk in en waar het rneerstem-
mige zang betrof klonk het in de hoge
registers een heel enkele keer een beetje
minder zuiver. Wat mij betreft kon de
begeleiding van Blow Down beter achter-
wege blijven. Bij dit lage volume voelden
de heren zich minder zeker, dit gepiel
op de achtergrond, de drummer was wel
erg van streek, was een voortdurende bron
van ergernis.

Wat ik deze avond grappig vond was
de sterk verschillende opstelling van de
meisjes onderling. Terwijl het ene meisje
heel precies bezig was en keurig op haar
plaats stond, stond het andere meisje
lekker met de handen in de zak mee te
swingen. Ook in de aankondigingen die de
meisjes zelf deden kwam dit duidelijk
naar voren. Soms had ik het gevoel dat
me keurig netjes een gedicht werd voor-
gedragen, dan weer had ik het gevoel dat
ik werd belazerd met een uit de duim ge-
zogen verhaal.

De groep Blow Down is vrijdagavond
door de popmand gevallen. Nu de heren,
de leden komen o.a. uit Fair Price en
Soulfull Blues Quality, zacht moesten
spelen, men stond immers niet tegenover
een lawaaiverlangende meute, klonk alles
erg onzeker. Blow Down moet het vooral
hebben van nummers van andere groepen.
Men was echter niet in staat om van de

nummers van 'Chicago' en 'Blood Sweat
and Tears', daar leek het in ieder geval op,'
meer te maken dan goedkope imitaties. •'
Ook weer muziek waarbinnen niets mo-
gelijk is, en waarbij ieder nootje vast stond.
Zelfs de solo's kwamèK mij voor als ware
zij ingestudeerd. De saksofonist stak hier
gelukkig iets boven uit, 'maar dat werd
helaas weer teniet gedaan door de drum-
mer die bij dit lage volume nauwelijks
maat kon houden. Ik vraag me af, of hij
bij 'normale' geluidssterkte wel maat kan
houden?

Ik hoop dat Frans Kocx met zijn koor,
(nieuwe leden zijn nog steeds welkom),
in het vervolg beter uitkijkt bij het kiezen
van een begeleidingsgroep. Hij voorkomt
dan dat het plezier dat het publiek aan •
zijn groep beleeft wordt afgewisseld met
ergernis, gewekt door een groep namaak
kunstartiesten. Herman

waterstanden

H.W. L.W. H.W. L.W.

7 mei
8 mei
9 mei

10 mei

03.46
04.19
05.03
05.40

11.56
00.12
00.57
01.26

16.10
16.53
17.24
18.05

12.31
13.09
13.52
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DAMES!
Laat uw man woensdagavond op uw kinderen
passenl Hij is dan toch thuis, omdat er een voet-
balwedstrijd op de TV is.
U verwachten we gaarne in „DE KROCHT" bij
de toneelvereniging „Op hoop van zegen" met
het blijspel "Ik lach erom".

Lach er ook om!
P.S. U bent natuurlijk óók vanavond van harte

welkom, maar neem u man dan ook mee.
Afgesproken?

ff FORTUNA 99

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLAT1ES

Schoonmaken • Reparatie
Verhelpan van storingen.

H. A. SP l E R l E U S • Koninginneweg 21
Zandvoort • TELEFOON 02507-5012

ESTHÉTICIENNE
M A N I C U R E N - P E D I C U R E N

GELAATSMASSAGE

EPILATIE

MAKE-UP

HARSBEHANDELING

VERVEN (wimpers, wenkbrauwen)

Elke maand voordelige aanbiedingen in kosmetika.

Burg. v. Fenemaplein 22/1 Tel. 6481

anderlaan
meesterschilders

gespecialiseerd in onderhoudschilder-
werk op langlopende contracten, zoe-
ken contact met

S C H I L D E R S
die in Zandvoort onderhoudschilder-
werk willen uitvoeren.

(Als we 't met elkaar kunnen vinden.

Is er jaren werk.)

VAN DER LAAN meesterschilders
Réamurstraat 1 - postbus 238 - Umuiden
Telefoon 02550—16513-16432.

ja, misschien een

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb Je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen

naar nummer 2135.

NIEMAND
KOMT

ER
IN

( o n g e m e r k t )

ALS U EEN ELECTRONISCHE INBRAAKBEVEILING LAAT AANBRENGEN!
Met de huidige apparatuur is een absoluut onfeilbare beveiliging te realiseren, die tevens ook als

• brandindicatie te gebruiken is. -

Apparatuur zowel te huur als te koop. Ook uw noodverlichting verzorgen wij.

Nachtcontrole Zandvoort tel. 6472



DEI BROf K
EN VOOR MOEDERDAG MAKEN WIJ

ER EEN EXTRA FEEST VAN.
VERWEN HAAR MAAR!

LAAT HET HELE GEZIN SMULLEN!

Schwarztopff

WEER en WIND

HAARLAK,,,?,. houdt

De haarlak voor elke dag !
Maak haar er blij mee! •

7.255.95houdt
uw kapsel
bij weer en

wind in
model!

3es SINAS!
SOEPEN

IN BLIK
kippe-,grpente-,

tomaten-, ossestaart-
of champignon

lekker vanille ijs
overgoten

met een zalige
chocoladesaus

in die handige •
WEGWERPBIJ KKEN J

kies uit:
geenJcTmaar: mï HELE LITER

**•••••••••••+

MOEDERDAG
FEESTTAART

BADSTOF SOKKEN

Hele mooie kwaliteit in
talloze modieuze kleuren
Die zitten vooral zomers

zo prettig !

Cake met roomvullmg en
daaromheen fijne

marsepein
een tractactie!

[uit eigen banketbakkerij !J

heerlijk brosse
EIERBESCHUIT

altijd vers
door massa omzet!
GEENiJ.Sö'MAAR:

rollen a
13 stuks

DUYVIS
GEHAKTSAUS

•zachte kruiden
. milde kerry

•pikante paprika

NIVEASUNMILK GEEN_
die is niet vet en u wordt er prachtig £A3
bruin van-in handige knijpflacon MAAR:

TRÈSCHICBADZEEP «^7
met GRATIS flesje lotion J^

ADVOKAAT
van verse eieren en
brandewijn
FLES
0.6 LITER
GEEN

DAMES of HEREN
T" SHIRTin alle moderne
modekleuren (kleurecht) MAAR:

BRYLCREEM
de moderne haarverzorger
ROYALE POT MAAR:

VELUCO
APPELMOES

GOUDBAND
LITERBLIK

geen^MTmaar

ELKE
DAG:

MALSE
BRAADKUIKENS

HOOgram zwaar.dus
veel lekker mals vlees!

NU EXTRA VOORDELIG:

PER
KILO
GEEN
$5&
maar: datis3.95p.st.

AFTER EIGHT GEEN

heerlijke chocolaatjes met een _3«5G~"
geraffineerde pepermunt smaak MAAR: SHI

GEEN 49Q
"1 Qf\~~~ nl ̂ •̂ '

MAAR: l •

VERSE SLAGROOM
ÏCtOP? 1/4 LITER

BESSOJONG
frambozen/bessenwijn

met jonge jenever

LITERKRUIK

geen
2&5T
maar:

REXONA
DEODORANT

KING-SIZE BUS
de gehele dag okselfris

geen
Z25"
A95"
maan

AMSTERDAM,Mcrcatorplem49/Jan v.Galen3lraat79-05/Silderdi|kkade41-53/26Nassaustraat 26-30/Lijnbaansgracht31-32
TUssen meer ia (winkelcentrum Osdorp)/Dolflandploin188-194/Burg.de Vlugtlaan 133/Joh.Humngalaan 180-183

ZAKDVCOHTKerkslraat19/ZWANENSURGiDcnnenlaart19a/HOOFDDOaP: Kruisweg 640/Graltermeerstraal 28 (MOBYDICKMUU1 MAR KT)

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers
Prijs voor 4 tekstregels
f 4.50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke
nmg word! deze prijs mei

f \ — verhoogd voor
administratiekosten

Voor fouten in telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Salon dp Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Te huur gevr. op jaarbasis
huis of ruime flat in Zand-
voort of directe omgeving.
Br. no. 3400, Zanüv. Krt.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren.
5 jaar garantie op binnen-
werk Normale prijs ƒ 1300
voor ƒ 695,—. PARIAN
Nieuwe Meerdijk 17. Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van t O—17 uur
vrijdags tot 21 uur
Voor fouten In telefonisch

Serveerster gevr.
J. Paap, Strandpaviljoen 12

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezi'hts- en
lichaamsmassage
voor dames én heren

W. Drayerstraat 3, tel. 3412

De salon voor de betere
schoonheidsverzorging!

Zelfs een stem

als een klok...

is niet toereikend om uw
artikelen onder de aandacht

van het zandvoortse publieV

te brengen. Vroeger oing
dat nog. Toen deed de

dorpsomroeper het. Maar
die is niet meer.

U hoeft 't hoofd echter niet

in de schoot te werpen want

de Zandvoortse Koerant is

er om de ingezetenen op
uw aanbiedingen attent te

maken. De krant die 2 maal

in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z

wordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.

U kunt ons bellen onder

nummer 2135 of uw annon-

ce sturen naar postbus 151.

t.n.v. Zandvoortse Koerant



Niemand waagt het een slok te
nemen. Maar velen van ons nemen
- elke dag weer - genoegen met eer»

i*.
•Ai

Zandvoort dat zélf onverteerbaar
dreigt te worden. Óók voor onze
gasten! . " '"' •' '• ' "•
Er kan iets aan gedaan worden.
Met een gemeentepolitiek die de
middenstand steunt. En Zandvoort
een gezicht wil geven - een eigen
casino bijvoorbeeld.
Het eerste wat daarvoor nodig is,
is uw stem op 29 mei.
Kies uw gemeenteraad. Kies, als u '|
't beste met Zandvoort en uzelf voor
heeft, PAS. .
Op uw gezondheid! ,.,

Komt tijd, komt raad - op 29 mei
is't zover.

Joop Pas, Henk Oonk, Petra Lucassen-van Kemenade,
. Cor Epker, KeesBluijs, Tonyten Broeke blijven streven naar

• betere verbindingswegen W ~PJ"~ "~ ' • •
• representatief VVV-gebouw (met goede informaties op Europees niveau!)

;• betere rekreatievoor de gasten t - " - . • " - - • -
i'' • organisatie kulturele en populaire evenementen
1 ( • snellere besluit-vorming m.b.t. ingediende plannen
Ife o.a. voor Zandvoort Noord! .':••\- . . •••
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cpn wil akties ondersteunen in de raad
Om acht uur 's avonds bel Ik aan bij

huize Dalman, Celslusstraat 243. 'Hallo,
kom binnen', zegt Rob Dalman. Hij heeft
de afgelopen Statenverkiezingen op de
kandidatenlijst van de cpn gestaan en
kreeg In Zandvoort 42 voorkeurstemmen.
Ik kom binnen. Daar zit Jo Dalman (44),
zijn vrouw en lijstaanvoerder van de kan-
dldatenlijst voor de gemeenteraadsverkle-
zingen.

'Hallo', zegt ze vriendelijk, 'wil je
koffie?' 'Nou, graag, zeg'. Ik ga op een
bank in de, nogal burgerlijk Ingerichte,
kamer zitten. 'Ja, ik heb een kasette-
rekorder meegenomen, maar ik maak
tegelijkertijd aantekeningen, want ik ver-
trouw dat ding niet'. 'Oh, zeg, daar is een
stopkontakt hoor'. 'Oh ja, ik zie het al'.
Nadat ik de kassetterekorder heb ge-
installeerd, wordt een kop koffie voor me
neergezet, mét een koekje. Dan komt
Jaap Moll binnen, eks-raadslid, nu tweede
pp de kandidatenlijst. Even later kan het
interview beginnen.

Waarom wilt u In de raad? JD: Ja,
het is voor ons geen kwestie van een
baantje willen hebben, dat je er persoonlijk
profijt mee wil halen of zo. Wij komen
op voor een deel van de bevolking, de
arbeidersbevolking. En dat deel is nu niet
In de raad vertegenwoordigd? JD: Nee:
de arbeiders worden nu absoluut niet in
de raad vertegenwoordigd, Ook de pvda
doet helemaal niets, die is ook voor elke
belastingverhoging en al dat soort dingen
meer. J M: Kijk, ten eerste zijn de arbei-
dersvrouwen helemaal niet vertegenwoor-
digd in de zandvoortse raad en wij weten
dat Jo heel goed vóór de belangen van
de vrouwen van de werkende klasse op
kan komen. Zo heeft zij destijds ook een
aktie gevoerd bij de Hema voor hoger
loon, toen de Hema ver onder het minimum-
loon betaalde. Via de bond heeft zij het
toen zo gespeeld dat ze nu verplicht zijn
om het minimumloon te betalen. Maar het
heeft haar wel haar baantje gekost, want
een paar weken later hadden ze geen werk
meer voor haar. Jo is iemand die opkomt
voor de rechten van de vrouwen. En niet
alleen voor de vrouwen, maar voor de hele
werkende bevolking. En het is nodig dat
er zo iemand in de raad komt, want neem
nu bijvoorbeeld eens die straatbelasting
en die vuilnisbelasting, die tarieven worden
maar verhoogd en er is niet één raadslid
die daar tegen op komt. Wij gaan van het
standpunt uit: elke Nederlander betaalt
zo veel belasting en de regering moet dan
maar zorgen dat die gemeentebesturen
meer geld krijgn om hun plannen uit te
kunnen voeren. Die tekorten moeten niet
gedekt worden over de ruggen van de
arbeiders heen, die bij wijze van spreken
dag en nacht staan te werken. RD: Dat
is net zoiets als die nivelleringspolitiek
die er nu gevoerd wordt. Wat Den Uyl nu
doet is geld van de hoger betaalden
afromen en daar de lager betaalden mee
zoet houden. Maar dat is de bedoeling
niet. De winsten die de grote koncerns
momenteel maken, die werkelijk de spui-
gaten uitlopen, daar moet je het geld
vandaan halen. Maar niet van de hoger
betaalde mensen, die gewerkt hebben om
dat te bereiken. Dan haal je de stimulans
eruit. In een socialistiese maatschappij is
dat heel anders. Dan ga je je heel anders
instellen, dan ga je je inzetten, omdat
je de maatschappij wil helpen opbouwen.
Je zal dan ook eerder genoegen nemen
met minder loon, omdat je dan weet waar-
voor je werkt, je weet dat het geld dat
jij verdient niet in de zakken van de
ondernemers verdwijnt, maar ten goede
van de hele maatschappij wordt gebruikt.
Maar dat is in een kapitalistiese maat-
schappij heel anders.

JM: De strijdbaarste arbeiders heb-
ben de hoogste salarissen. Een goed
•voorbeeld hiervan vormen de metaalarbei-
<ders. Die zijn doorgaans goed georgani-
:seerd en strijdbaar en die hebben dan
ook altijd hogere lonen. En wat zij door
hun strijd verdiend hebben, dat wordt er
nu afgehaald door Den Uyl. En dan zeggen
wij: nee, dat moet af van de winsten van
de grote bedrijven. Als de ene helft van
de arbeidersklasse er op achteruit gaat ten
koste van de andere helft die er op voor-
uitgaat, dan kweek je vijanden onder
elkaar. Zoals vorig jaar bij de Hoogovens,
fhet ene deel van het personeel werd uit-
i.gespeeld tegen het andere deel.

Waar legt u uw aksenten bij de ult-
voering van het raadswerk? Jo D: Aller-
eerst natuurlijk bij de belangen van het
arbeidende volksdeel. Daarmee bedoelen
we ook de middenstanders, een winkelier
is voor ons ook een arbeider. Zulke men-
sen moeten vaak nog harder werken dan
3emand die in loondienst is. Verder hechten
'wij veel waarde aan verbeteringen van
Ihet onderwijs.

Wat is volgens u politiek? JM: Politiek
iis het mee willen denken in de besluit-
vorming door de besturen. JD: Politiek is
het meedenken en het meedoen in de be-
sturen, zowel plaatselijk als landelijk.
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RD: Veel mensen willen zich niet met
politiek bemoeien. Ze vinden politiek
slecht. Maar dat is net zoiets als met geld,
geld op zich is niet slecht, maar het ge-
bruik ervan is slecht. En de politiek heeft
een slechte naam gekregen door het
gebruik ervan. JD: Er zijn legio mensen
die zeggen, 'ik doe niet aan politiek',
maar tegelijkertijd kankeren ze wel op de
hoge.prijzn en de nog belastingen. Nou,
dan doen ze ook aan politiek, want dat is
een fundamentele politieke kwestie. RD: In
alles kom je politiek tegen, je hele leven
is doorweven van de politiek.

Koe staat u tegenover groeperingen
die niet In de raad zijn vertegenwoordigd,
zoals de flatraden, het aktiekomité tot
behoud van bomen en het aktiekomité tot
behoud van de noprdbuurt? JD: Als een
aktie gerechtvaardigd is en in het belang
van de bevolking, dan zullen wij die onder-
steunen. Zoals de aktie t.a.v. de noord-
buurt, wij hebben in ons programma
precies dezelfde doelstellingen staan als
het aktiekomité. Maar de aktiegroep tot
behoud van de bomen steunen wij niet.
Wij vinden dat bomenplan van Vam Empe-
len erg goed en we zijn het er mee eens
zoals het nu wordt gedaan. Trouwens,
het hele beleid van het gemeentebestuur
op het gebied van de groenvoorziening
vinden wij goed, ze doen veel aan de
plantsoenen en de aanplant van bomen
wordt aangepast aan de ongunstige kli-
matologiese omstandigheden.

Bent u van plan de standpunten van
aktiegroep er In de raad naar voren te
brengen? JD: Ja, absoluut, als wij achter
een aktie staan, zullen we alles doen om
die in de raad te steunen.

Naar welke politieke partijen gaat uw
voorkeur uit in verband met een eventuele
samenwerking In de gemeenteraad?
JD: Naar de progressieven natuurlijk. Dat
hebben we ook in onze brief aan de
ppr/psp gesteld. Daar waar we kunnen
samenwerken, daar waar het in het belang
van de bevolking is, daar hebben we
gewoon de plicht als socialisten om met
elkaar samen te werken. Maar we zijn
tegen een lijstverbinding, wij hebben als
cpn een geheel eigen karakter en samen
met andere partijen kunnen we onze eigen
lijn niet volgen, dan worden we ingekap-
seld. JM: Stel nu dat er in de raad een
voorstel komt, dan zal je op dat moment
je oordeel moeten vellen. Je kan niet
vooruit zeggen met wie je gaat samen-
werken, want het kan best dat de cda
met een goed voorstel komt, nu dan zal je
dat ook moeten steunen. Het kan zelfs
dat er van de kant van de yvd goeie
voorstellen komen. Als we bijvoorbeeld
de landelijke politiek bekijken hè, dat
geval van een distriktenselsel met presi-
dentsverkiezingen, wat d'66 dan wilde.
Daar is de cpn altijd tegen geweest, wij
zijn voor het stelsel van de evenredige ver-
tegenwoordiging, en dat is de wd ook.
Dus op dat moment stem je mee met de
vvd.

Welke partijen sluit u persé van sa-
menwerking uit? JD: Je kan vooraf geen
partijen uitsluiten. Dat moet uit de oraktijk
volgen. JM: Als er in de raad een wét-
houder gekozen moet worden, dan kies je
degene die op dat moment naar jouw

inzichten de beste, of de minst slechte is.
Dat betekent op dit moment dat we zullen
stemmen op iemand van de ppr/psp of
van de pvda en niet op iemand van de vvd.
Maar in principe kan je dat niet van te
voren zeggen. Je zal zo iemand moeten
toetsen op zijn uitgangspunten.

Het is ondertussen half één. Ik pak
mijn spullen weer in, bedank de gastvrije
cpn-leden en verdwijn in de donkere nacht.

Vandaag publiceert de Zand-
voortse Koerant het tweede vraag-
gesprek in de serie Interviews met
de lijsttrekkers van de partijen die In
Zandvoort deelnemen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen op woens-
dag 29 mei a.s. Dit gesprek werd
gevoerd met mevr. Jo Dalman van de
cpn. Vragensteller: Ronald de Valk.

Met het oog op de komende gemeen-
teraadsverkiezingen houdt de pvda
Zandvoort aanstaande maandagavond
13 mei een openbare ledenvergadering in
het kerkgebouwtje aan de Linnaeusstraat
in nieuw-noord. Tijdens deze bijeenkomst,
die om acht uur begint, kunnen leden en
belangstellenden aktuele zaken aan de
orde stellen om daarover te diskussiëren.
Ook zal gepraat worden over de kollege-
vorming, men is het er binnen de pvda nog
niet over eens of men mee zal werken
aan de totstandkoming van een program-
kollege of een afspiegelingskollege.

De Zandvoorter G. Dijkema is afge-
lopen vrijdagavond in Alkmaar tijdens een
ledenvergadering van het distrikt Noord-
west van de Koninklijke Nederlandse Bond
tot het redden van drenkelingen, gekozen
in het bestuur van deze vereniging. Hij
volgt hiermee de heer N. Janssens jr. op.
De heer Dijkema is reeds bestuurslid van
de Zandvoortse Reddings Brigade.

Gedeputeerde Staten hebben het
besluit van de zandvoortse gemeenteraad
tot een wijziging van de voorschriften voor
het bestemmingsplan 'Volkstuinen', slechts
gedeeltelijk goedgekeurd. Want niet iedere
eigenaar van een volkstuintje op het
kompleks aan de Keesomstraat mag een
tuinhuisje op zijn grond neerzetten. Op
elke 200 vierkante meter terreinoppervlakte
mag slechts één gebouwtje komen.
Volgens G.S. zou anders de mogelijkheid
worden geopend dat een onaanvaardbaar
groot aantal huisjes op een te klein
oppervlak ontstaat. Wel is de maksimaal
toegelaten oppervlakte van de gebouwtjes
vergroot van zes tot vijftien vierkante
meter. B en w stellen de raad nu voor,
geen Eëroep aan te tekenen tegen het
besluit van G.S.

In een voorstel aan de raad verklaren
b en w over te willen gaan tot het uitbrei-
den van het vrijwillige brandweerkorps
met een viertal beroepskrachten, te weten
een hoofdbrandwacht en drie brandwachten
tweede klas. Het kollege is van mening
dat uitbreiding van het korps noodzakelijk
is omdat de werkzaamheden van de
brandweer sterk in omvang zijn toege-
nomen. De aanstelling van beroepsbrand-
weerlieden zal 110.000 gulden per jaar
gaan kosten.

B en w stellen de raad voor de vuil-
stortplaats aan de Vondellaan op te
doeken en met de VAM een overeenkomst
te sluiten voor de afvoer van puin en grof
huisvuil. Men wil daartoe op het terrein
van de remise van publieke werken aan
de Kamerlingh Onnesstraat een opvang-
plaats inrichten. Vandaar zal regelmatig
afvoer per spoor moeten plaatsvinden. Het
is de bedoeling van b en w het remise-
terrein tijdens de normale werkuren van
publieke werken en op één avond in de
week open te stellen. Partikulieren kunnen
dan in kleine hoeveelheden puin aanbieden.

Bedrijven die grote hoeveelheden puin
kwijt willen zullen zelf een regeling moeten
treffen voor de afvoer. Alles bij elkaar
zal het openstellen van het remiseterrein
36.300 gulden per jaar gaan kosten. Het
in orde brengen van de remise en het in
goede staat terugbrengen van de huidige
stortplaats vergt een eenmalige uitgave
van 23.500 gulden. Verder vraagt het
kollege de raad nog 16.200 gulden be-
schikbaar te stellen voor het verwijderen
van oude rioolbuizen op het toekomstige
stortplaatsgebied.

Afgelopen zaterdag is een grote
antiekdiefstal opgehelderd. Deze diefstal
betrof een privé-kollekte 7e eeuwse Oost-
aziatiese beeldjes en vazen van een
antiekrestaurateur uit Bentveld. De waarde
van de, onverzekerde, kollektie wordt
geschat op zeker drie ton. De gedupeerde
wilde er destijd geen ruchtbaarheid aan
geven om zijn overige kostbare bezittingen
veilig te stellen. Wel ging de bestolen
eigenaar met foto's diverse antiquairs
langs. Bij één van hen stapte afgelopen
zaterdag een amsterdamse heler binnen
met zes van de beeldjes. De antiquair
belde toen de politie, die de heler in-
rekende. Bij de heler thuis werden nog
meer voorwerpen gevonden en een inval
bij een tweede heler leverde de rest van
de gestolen waar op.

Een paar weken geleden is de wereld-
winkel verhuisd van de Kostverlorenstraat
naar de Kleine Krocht, waar op koninginne-
dag de nieuwe winkel werd geopend. In
de nieuwe ruimte is een grote sortering
van produkten uit en literatuur over de
ontwikkelingslanden aanwezig. De mede-
werkers hebben allerlei plannen, waarvan
er enkele al spoedig worden uitgevoerd.
Zo zullen er in de aanwezige keuken op
30 en 31 mei a.s. alternatieve kookkursus-
sen worden gegeven. Tijdens een informatie-
ochtend bij de Nederlandse Vereniging
voor Huisvrouwen meldden zich al ruim
20 dames voor deze aktiviteit. Ook zal in
de open ruimte naast de winkel de ko-
mende week een tentoonstelling geopend
worden, waarbij de aandacht gericht wordt
op de gebeurtenissen in Portugal. De
wereldwinkel is voorlopig geopend op
woensdag- en zondagmiddag, zaterdag
de gehele dag en verder als er toevallig
iemand is.

veelbelovende come back
van op hoop van zegen

Met een uitstekende opvoering van
Noël Coward's blijspel 'Ik lach er om'
revancheerde de toneelvereniging 'Op Hoop
van Zegen' zich afgelopen dinsdag voor
ham- lange afwezigheid op de planken.

De rust heeft de spelers bepaald goed
gedaan want, om nu maar een voorbeeld
te noemen. Nico Schols en Riet Rooth-
Slegers hebben we nog nooit zó spontaan,
zó ongedwongen en natuurlijk zien spelen
als die avond, toen ze gestalte gaven aan
het gescheiden levend echtpaar Essendine,
waarvan de man Garry een gevierd akteur
is en zijn vrouw hem zakelijk bijstaat,
evenals zijn vrienden Henry en Morris,
resp. gebracht door Han Rooth en Wim
van der Moolen. Een nieuwkomer bij
'Op Hoop van Zegen' was Alex Franke,
die met zijn kreatie van de toneelschrijver
Roland Maule terecht de lachers op zijn
hand kreeg. De rol van sekretaresse
Monica Reed werd subliem gebracht door
Jo Bisenberger-Kromhout terwijl Riek van
Koningsbruggen een goede vertolking gaf
van de huishoudster, Miss Erikson.

Van de vriendinnen van Garry Essen-
dine die met het smoesje van de vergeten
sleutel beurtelings de nacht in zijn logeer-
kamer doorbrengen, kon Jos Spierieus
als Daphne Stillington ons het minst over-
tuigen. Elly Bisenberger-Bos in de rol van
Jpanna, wier huwelijk met Henry haar toch
niet weerhoudt van een nachtje in de
logeerkamer van Garry, is moeilijk te
verstaan. Jammer, want ze akteert heel
verdienstelijk, hoewel ze naar onze mening
pas in het derde bedrijf tot volle ontplooiing
kwam. Henk Spierieus en Anke Joustra-

Brokmeier leverden als resp. de bediende
Fred en Lady Saltburn, de tante van
Daphne, hun aandeel in het welslagen van
de voorstelling.

De niet talrijke aanwezigen toonden
zich bijzonder enthousiast over deze
come-back van 'Op Hoop van Zegen' waar-
in regisseur Han Rooth de flitsende
dialogen van Noël Coward volledig tot hun
recht deed komen.

De voorzitter van de vereniging, de
heer Bisenberger, huldigde aan het slot
van de avond de vrouwelijke medewerken-
den, waartoe uiteraard ook souffleuse
Betty van der Kar behoorde, met bloemen,
terwijl een paar spelers van de toneel-
vereniging 'Matthias' uit Warmond regis-
seur Han Rooth, die ook hun regisseur is,
in de bloemetjes zetten.

Met ditzelfde stuk van Noël Coward
gaat het beroepstoneel eerdaags het land
in. Voor de heer Bisenberger was dit
een bewijs dat 'Op Hoop van Zegen' een
goede keus had gedaan, iets dat we graag
beamen. Kr. M.
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Het bestuur van Touring Zandvoort
wil op het Raadhuisplein een nieuw vvv-
kantoor bouwen. Men vindt de huidige
akkommodatie te klein om onderdak te
bieden aan de vele gasten die dit kantoor
bezoeken om inlichtingen te verkrijgen.
Om deze nieuwbouw mogelijk te maken
zal de gemeenteraad a.s. dinsdag een
zogenaamd voorbereidingsbesluit moeten
nemen, waardoor het mogelijk wordt op
korte termijn te bouwen. In hun advies aan
de raad staan b en w positief tegenover
een dergelijk voorbereidingsbesluit. Dit
zal overigens nog geen definitief fiat zijn
voor de Touring Zandvoort om te gaan
bouwen. Er moet dan namelijk eerst nog
een bouwvergunning worden afgegeven.
En het is niet helemaal zeker of dat zal
gebeuren, want in een onlangs gehouden
vergadering van de raadskommissie van
publieke werken had men nogal wat
bezwaren tegen de grootte van de nieuwe
vvv-ruimte. Deze zal namelijk meer dan
de helft van het Raadhuisplein in beslag
gaan nemen.

Het bestuur van Zandvoortmeeuwen
heeft de Zandvoorter L. Nanai benoemd
tot hoofdtrainer van de plaatselijke voet-
balklup. Ook heeft men besloten het
kontrakt met jeugdtrainer Hoogland een
jaar te verlengen.

3—9 mei 1974
Overleden: Matthias Johannes van

Nes, oud 80 jaar, gehuwd met M. H. J.
Teunissen; Wilhelmina Nieuwmeijer,' oud 95
jaar, gehuwd geweest met T. J. van Helden.

Ondertrouwd: Frederikus Ferdinand
Kappelhof en Johanna Punt; Cornelis Pieter
Karelse en Cornelia Bos; Hans Varenkamp
en Patricia Peggy Edith Pieters; Ronald
Franklin Erwin Linger en Agnes Jeanette
Helmich.

Gehuwd: Graham Darwin Beasley en
Johanna Maria Woelinga; Jan Steffen Bijl
en Aleida Dalman.

Geboren buiten de gemeente: llona,
d.v. A. Bruijnes en L. G. Hesse; David
Duncan, z.v. R. Kanger en E. Bosma;
Rogier Stefan, z.v. J. Puchner en H. J. M.
Centen; Simone Michelle, d.v. P. A.
Huijbers en W. Koper.

Overleden buiten de gemeente:
Alexandra Lubowski, oud 75 jaar; Klaasje
Maria Grootsen, oud 78 jaar, gehuwd
geweest met A. Feenstra; Gijsbertha Jo-
hanna Bartelings, oud 77 jaar, gehuwd
geweest met G. F. Holling.



familieberichtén

Op 6 mei ging, na een moedig ge-
dragen, zeer langdurig lijden tot onze
grote droefheid van ons heen, onze
lieve vrouw en moeder

WIJNTJE WILLEMIJNTJE
CORNELIA

OLIEMANS-VAN DEN BOSCH
op de leeftijd van 46 jaar.

D. Oliemans
Sjouk
Jaap
Jozien

Overveen, 9 mei 1974
Pernambucolaan 51
De begrafenis heeft heden in stilte
plaats gehad op de begraafplaats
„Westerveld" te Velsen.

Dankbetuiging

Hierbij danken wij allen voor de belangstel-
ling en onvergetelijke dag die wij bij ons
huwelijk hebben ondervonden.

Freek en Ans Veldwisch
v. Ostadestraat 4a
Zandvoort

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 10 en zondag 11 mei:
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 2382.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 12 mei:

10.30 uur: drs. J. W, Beks.

JEUGDHUIS

10.30 uur: Jeugdkapel.
Mevr. A. H. Joustra-Brokmeier.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. C. Mataheru.

Kollekte: Alg. diakonale doeleinden.

GEREF. KERK
Zondag 12 mei:

10.00 uur: ds. J. de Waard-H.A.
19.00 uur: ds. J. de Waard-H.A.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 12 mei:

Geen dienst in de Brugstraat i.v.m.
afscheid ds. C. P. Hoekema.
10.30 uur: dienst in de doopsgezinde
kerk Frankestraat te Haarlem.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniêl. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

HIER BEN IK WEER...

HERKENT U ME NOG?

hier
staan
uw brieven
Circuit van Zandvoort

Naar aanleiding van de ingezonden
brieven van de heer J. Attema en de heer
A. A. Roselaar, wilde ik wel op enige
onjuistheden in deze brieven wijzen:

Allereerst echter het volgende ter
verduidelijking. Nadat wij door ruimte-
gebrek gedwongen, in begin 1973 uit Zand-
voort-zuid naar noord zijn verhuisd en nu
op circa 100 m van het circuit af wonen,
volg ik de ontwikkeling ten opzichte van
het wel of niet blijven van het circuit met
zeer grote interesse.

Ik moet zeggen dat het lawaai op
trainings- en racedagen meestal afgrijselijk
is en het voor mij onbegrijpelijk is, dat
het toelaatbaar is.

Als de heer Attema dan schrijft dat
er geen klachten binnen komen, dan wordt
hij, of vals voorgelicht, of, wat nog erger
is, hij wil het niet weten.

Want mijn vrouw en ik hebben over
de enorme keet reeds enige malen
gebeld, zowel met de burgemeester als
met de politie.

Als de heer Roselaar dan stelt dat de
zandvoortse vvd voor het circuit is, dan
wordt dit een reden voor mij om op een
andere partij te stemmen. Ik heb altijd aan-
genomen dat de vyd voor zakenlui een
aantrekkelijke partij was, maar ik krijg de
indruk dat ik door in Zandvoort op deze
partij te stemmen automaties stem voor
een door mij niet gewilde lawaaiterreur.

De voordelen van het circuit voor
Zandvoort zie ik bepaald niet. Ik kan mij
een beter rendement voor de gemeente
voorstellen, dan wat het circuit opbrengt.
Dat de Cenav er voordeel van heeft, is
wel duidelijk. Maar dat is waarschijnlijk
geen Zandvoorts belang. Dat een gemeen-
teraad, die voor vier jaar gekozen wordt
ons met een lawaaiterreur opscheept, die
zij voor 15 jaar schriftelijk vastlegt, lijkt
mij ook een niet wenselijke situatie en
dat de heer Roselaar dit dan demokratie
noemt, komt mij ook bezijden de waarheid
voor.

Toen in 1948 het circuit geopend
werd, was de bebouwing van Zandvoort
nog op een veilige geluidsafstand. Als er
echter nog woningnood is en er moet
in de buurt van het circuit gebouwd wor-
den, dan moet het circuit verdwijnen of
de bebouwing had niet zo dicht bij het
circuit mogen komen, doch het mag toch
niet zo zijn, dat de mensen die nu om het
circuit wonen een geluidterreur moeten
aanvaarden, omdat dit demokraties zou
zijn.

Als de vvd het goed meent met de
mensen in Zandvoort, dan vraag ik mij af
met welke mensen, volgens mij niet met
de bewoners om het circuit of kunnen
deze bewoners schadevergoeding bij de
gemeente gaan claimen, daar de gemeente
een kontrakt tekent met een keetproducent.

Waarom, vraag ik mij verder af,
mogen al deze racewagens en motoren
zonder knalpot rijden, waarom, wordt geen
geluidsgrens van 70 db voorgeschreven.
De handicap is voor alle deelnemers even
groot en de race blijft even spannend.
Maar nee, er moet zoveel mogelijk keet
geproduceerd worden, omdat men het zo
goed meent met de burgers of omdat men
zo demokraties is?

Een vvd-er die anti-circuit is.
F. Klaassens

Geachte redaktie, naar aanleiding van
de ingezonden stukken inzake het circuit
verzoek ik u beleefd onderstaande in uw
koerant te plaatsen.

Mijnheer Attema,
Er zijn geen evenementen, gebeurte-

nissen of politieke zaken of er zijn pro's
en anti's, zelfs zo erg dat er oorlogen uit
voort kunnen komen. U ziet anti-circuit
mensen als ruziemakers en twist zoekende
mensen, maar ik kan u verzekeren dat dit
zeer beslist niet waar is.

Het zijn stuk voor stuk keurige bur-
gers die alleen van rust en vrede houden
en de natuur liefhebben. Hun meningen
passen dan ook in de door u gepropageerde
vrijheid en demokratie. Ik geloof, heer
Attema, dat u niet op de hoogte bent van
de geluidsterreur in Zandvoort-noord.
Behalve de trainingsdagen, begint bij ons
de pret al op zondagmorgen plm. 10 uur.
Honderden motoren met een afgrijselijk
geluid passeren onze flats met een snel-

heid die tussen de 80 en 100 km ligt, wat
ik als automobilist heus wel schatten kan
om maar niet te spreken van de zgn.
sportauto's met hun open motorkap van
achteren en uitlaten die zij sportief
noemen. Na afloop van de race die op
zichzelf een verschrikking is, herhaalt zich
deze parade.

Jammer door de drukke bezetting van
ons politiekorps wordt er niet gekontro-
leerd op snelheid om deze maniakken te
verbaliseren. Oversteken is dan ook levens-
gevaarlijk, vooral voor de kinderen. Ik
nodig u dan ook graag eens uit om in onze
vertrekken te vertoeven, maar als de wind
naar het dorp staat, neem dan een mega-
foon mee zodat wij weten waarover wij
praten. Zelfs de luidsprekers die rond het
circuit staan, zijn binnenskamers te horen.
Het gezegde dat rond gaat dat deze anti-
mensen zeurpieten zijn en maar moeten
verhuizen, slaat nergens pp. Moeten wij,
als vreedzame mensen, uitwijken voor de
schildknapen van de Esso-Cheyron en
Marlboro enz. enz.? Mogen zij, die ons
achter dubbele ramen en deuren wilen
zetten en het ons onmogelijk maken op het
balkon of tuin te verblijven, ons dit aan-
doen om er financieel beter van te worden?

Ook praat men altijd over de vele
mensen die er op deze dagen komen,
maar rnen praat niet'over de massa die
weg blijft.

Neen, mijnheer Attema, deze anti-
bewoners hebben ook hun rechten, dat is
hun vrijheid. Als uw fraktie mee doet deze
geluidsterreur te bestrijden, zullen zelfs
de meest verstokte anti-mensen uw wonden
zalven.

P. A. Kattouw, v. Lennepweg 61

nieuws korf
en klein

B en w stellen de raad voor om het
plan van de bouw van een gymnastiek-
lokaal bij het wijkcentrum in nieuw-noord
goed te keuren en een krediet beschikbaar
te stellen van ƒ 1.070.686,—, teneinde de
bouw mogelijk te maken. De vloeropper-
vlakte van de nieuwe sportakkommodatie
zal 512 m2 gaan'bedragen. Hierdoor is
het mogelijk dat verschillende takken van
sport in dit lokaal beoefend kunnen wor-
den, zodat behalve scholen ook sportklups
van de ruimte gebruik kunnen maken.
Voorts is er in d'e sportzaal een toe-
schouwerstribune geprojekteerd en is er
een kantine in het plan opgenomen.

Door de woningbouwvereniging 'Een-
dracht Maakt Macht' is een bouwplan uit-
gewerkt voor het 'bouwen van 38 bejaar-
denwoningen aan Jde Lijsterstraat. Het
EMM-bestuur vraagt nu aan de gemeente-
raad om de voor het bouwplan benodigde
grond aan de woningbouwvereniging over te
dragen en de vereiste financiële mede-
werking te verlenen. Het dagelijks bestuur
van de gemeente adviseert de raad volle-
dig aan deze wensen tegemoet te komen
door de gevraagde grond voor ƒ 75.200,—
te verkopen en bij, het rijk de noodzakelijke
geldelijke faciliteiten te vragen, waar-
onder een lening van ruim twee miljoen
gulden.

Ongeveer 400 mensen bezochten de
onlangs gehouden paastentoonstelling van
de Fotokring Zandvoort in het Gemeen-
schapshuis. Dit zijn er beduidend minder
dan vorig jaar. Een zwart-witbeeld van
mej. E. Hendrikse — uitzicht op een
haven van achter een beregende ruit —
is door het publiek gekozen tot de mooiste
foto van de tentoonstelling.

In de bridgekompetitie is de stand in
de kopgroep na 30 wedstrijden als volgt:
1. De Bij-Vulsma 1638.07°/o; 2. Jongbloed
—Notterman 1600.55%; 3. mevr. Brossois-
Roeifsema 1588.65%.

Afgelopen woensdagmiddag is in de
Willemstraat een vierjarige jongen over-
reden door een wagen van publieke wer- •
ken. Het kind is in ernstige toestand
overgebracht naar een Haarlems zieken-
huis.

De Algemene Bond van Bejaarden
houdt woensdag 15 mei a.s. de jaarlijkse
sluitingsmiddag van de sociëteit in het
Gemeenschapshuis. Ter gelegenheid hier-
van vindt een optreden plaats van een
amsterdamse voordrachtkunstenares en
een bejaarden zangkoor. Deze bijeenkomst,
die uitsluitend toegankelijk is voor leden,
begint om 2 uur.

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
Uitslagen zaterdag 4 mei:

Zandvoortm. 3—Telefonia 2
Zandvoortm. 4—NAS 1

4—1
1—1

Uitslagen zondag 5 mei:
Zandvoortm. 7—Haarlem 7 1—4
ADO'20 16—Zandvoortm. 10 3—O

Programma zondag 12 mei:
Zandvoortm. l—HRC 1 14.30 u.

Programma zondag 19 mei:
Schagen 1—Zandvoortm. 1 14 u.

Programma zondag 12 mei:
Zandvoort 1—Zaandam 1
Aemstelspelers 3—Zandvoort 2
NSU-AI—Zandvoort 3
De Munnik 4—Zandvoort 4
Zandvoort 5—Festina 8
Zandvoort 6-ABC 3
Jeugdteam:
Hoofddorp 1—Zandvoort

Programma zaalvoetbal
Het programma voor de komende

wedstrijden van de zandvoortse zaalvoet-
balkompetitie luidt:

Vrijdag 10 mei:
Chez-Keur—Leico Boys
Jaap Eden Boys—Politie
Aleichem Boys—Kapklus
Sporting Club—Colpitt
Renout—Boeddha Club
Maandag 13 mei:
Duysterghast—Sportsch. Buchel
Starfighters—Sporting Club
DVS 2-Handbal
Nutsspaarbank—Old Vienna
Starfighters—Colpitt
Dinsdag 14 mei:
Raadhuis—Publ. Werken
Plumbers—Kopert jes
Jaap Eden Boys 2—Politie 2
Lotus—Kapklus
Sauna Buchel—Juttersbar

Tennisclub Zandvoort
De uitslagen van de afgelopen zondag

gespeelde kompetitiewedstrijden luiden
als volgt:
Toeg Hillegersberg 2—Zandvoort 1 3—6
Zandvoort 2—Zaandam 3 2—6
ULTC Iduna 4—Zandvoort 3 3—5
Zandvoort 4—Thor RW 9 7—1
Zandvoort 5—ABC 5 6—2
Maccabi 2—Zandvoort 6 8—O
Jeugdteam:
Zandvoort—Uithoorn 7—O

7 u.
7.50 u.
8.40 u.
9.30 u.

10.20 u.

7 u.
7.50 U.
8.40 U.
9.30 U.

10.20 u.

7 U.
7.50 u.
8.40 u.
9.30 u.

10.20 U.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

_ Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129 eanduaorbe Noeranr

TE KOOP AANGEBODEN
IN

ZANDVOORT
FAHRENHEITSTRAAT. Goed onderhouden tussenwoning met voor- en ach-

tertuin, garage, gas c.v., woonkamer voorzien van parket, eiken
betimmering en schouw, moderne keuken met electr. boiler, 3 slaap-
kam., douchekam., zolder met zolderk. en berging.
Vraagprijs ƒ 110.000,- k.k.

VINKENSTRAAT. Vrijstaande bungalow met rondom tuin en garage voor
twee auto's, olie c.v. Grote kamer voorzien van parket en open
haard, hal met eethoek en gas-open haard, 2 slaapk., badk., keuken,
bijkeuken.

TE HUUR AANGEBODEN
IN

ZANDVOORT
CURIESTRAAT, 200 m2 bedrijfsruimte gelegen in Zandvoort-Noord.

• begane grond: bedrijfsruimte (100 m2), kantoor,' keuken en
toilet;

• Ie verd.: (± 100 m2) aparte opgang;
• goede laad- en losmogelijkheden;
• voor vele doeleinden geschikt.

Inlichtingen Makelaardij

ing. G. A. CENSE
Kostverlorenstraat 115 - Zandvoort • Telefoon 02507—2614

VVD lijst 3

Bent u 29 mei a.s. niet in staat zelf uw stem
uit te brengen?

stem dan bij volmacht,
wij helpen u graag!

Inlichtingen VVD, tel 2715, tel. 5155, postbus 130.

's Avonds een goed glas wijn drinken
Dat bevalt steeds meer mensen en dat kan
ook met deze prijzen.

Cote
du

mz

appellation contrólée

Mise en bouteille par

les producteurs

Cave des vigneron de

Vaison • La Romaine
(vaucluse) France

appreciatie: zuivere volzachte, fluwelen wijn,
fijn subtiel bóuquet (beslist niet wrang) op
dronk. Geselcteerd door A. van Huystee,
Maitre-conseil en vins de France.

In MEI van ƒ5,95 VOOR

Per doos (12 flessen)

DAT IS 35% KORTING!

f 4.95
f 50.-

Zandvoorfselaan 373, Bcnlveld-Aerdenhoul
Tel.: 023—24.13.68-'24.40.29

Dagelijks bezorging in1 Zandvoort

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Gevr. ouderwetse eiken
rookstoel + klerenkast. Tel.
6146.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

J. F. ZWERVER
arts

AFWEZIG
van 12 t/m 23 mei

Waarnemers:
dr. Anderscn, dr. Drenth,

dr. Flieringa

Aangeb. 2-pits gaskomfoor
i.p.st. Tel. 2086.

Te koop aangeb. stapelbed
met matrassen f 75,—.
Tel. 4698.

Te koop slaapkam. ameubl.
(man.) litsjumeau + matras-
sen, tpilettafel, nachtkastje,
3-d. linnenkast, tafeltje +
2 stoelen, ƒ 100,-. Na 18
uur tel. 2079.

Kinderwagen te koop aang.
ƒ 25,—, tevens kinderstoel
ƒ 30,—. Hobbemastr. 29.

Te koop tafel + 4 stoelen,
salonk., salontafel (Bach),
tevens rijlaarzen maat 38.
Tel. 3555.

Te koop witte eethoek, stoe-
len met biezen zittingen,
kompl. ƒ 299.—. 't Interieur,
Stationsplein 13/15.

WONINGRUIL
Utrecht—Zandvoort

AANGEB. 4 kflat „In oog
en al", huur ƒ 160,— p.m.
excl. verwarming. GEVR. flat
in Zandvoort, huur tot plm.
ƒ 300,— incl, p.m. Telefoon
02507—4841 toestel 131.

Te koop butagaskacheltje,
tevens litsjumeau-sprei wit,

• gebloemd. Tel. 2844 na 18
uur.

T.k. woonhuis Celsiusstraat
202, 4 kamers en keuken,
tegen taxatiepr. ƒ 140.000.
Br. no. 2500, Zandv. Krt.

Ik heb een weefgetouw,
wie wil mij les geven.

Keesomstr. 395 of tel. 4908

LEEFT LOU?
JA, HIJ BEWEEGT
KOMT LOU?
JA, LOU KOMT.
LOU KOMT NIET
VOOR JOKER,
LOU KOMT OP
VOOR MENSEN
DIE OOK NIET
VOOR JOKER
WILLEN STAAN.

(Wordt vervolgd)

Te huur voor permanente
bewoning voor ouder echt-
paar 2-kamer part.-woning
met keuken, kelder en toi-
let. Overname. Huur circa
" 100,— p. mnd.
ir. no. 3500, Zandv. Krt.

Te koop witte eethoek, stoe-
len met biezen zittingen,
kompl. ƒ 299,—. 't Interieur,
Stationsplein 13/15.

Te koop aangeb. antieke
comtoise vouwsliger. Telef.
5402.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135



VLEES VAN DE TOPSLAGER!
DAAR DOE JE BIJNA EEN MOORD VOOR!

u KI; E ir s
s L AI; H n.11; N

Z A N D V O O R T TEL. 2904 H A L T E S T R A A T 3

DAMES u hoeft echt niet met een slager getrouwd te zijn om voordelig vlees te eten. Let u maar
eens op onze voordelige aanbiedingen. Ook voor deze aanbieding geldt de topslager-kwaliteits-
garantie.

9.48Eén heel KILO VARKENS ROLLADE .(van de lende)

Eén heel KILO RUNDERLAPPEN (iets doorregen) X «lö

200 gram SCHOUDERHAM 1.98
GEMEST KALFSVLEES Ie kwaliteit

500 gram Magere lappen 7.98
500 gram Fricandeau 8.98

VOOR DE FONDUE
Heerlijke Fondue-schotel
(4—5 personen)
met 5 soorten vlees! 12.50

Al onze vleeswaren worden op de ouderwetse
manier gemaakt en dus ... lekkerder!
100 gram Achterham • 1.79
100 gram Rosbief , 1.69
100 gram Fricandeau • 1.69

Filet Americain, 2 ons r... 1.98

100 gram Vleessalade „_ 0.75

100 gram Moestuinsalade 0.75

WEEKEND-AANBIEDING1

100 gram Ham
100 gram Leverworst 1.69

DAGELIJKS VERS!

500 gram Nassi „_.... 1.89
500 gram Bami , ._ 1.60

P a r f u m e r i e

heeft weer hele fijne, geurige aanbiedingen voor

ô de Lancôme eau de toilette spray ...... 12,95
Diorella atomiseur ...................... _. ....... 25,50
Kiku eau de parfum • ..................... . ...... 8,95"
Pierre Cardin eau de toilette van 15,95

voor 9,95
Charlie eau de toilette van Revlon ......... 7,95
Fidji eau de toilette ........................... 8,95
Make-up set van Lancôme waarde 49,75

NU 24,75
Desert Flower bodylotion

met gratis talkpoeder t.w.v. 5,25 9,75

Daarnaast hebben wij een enorme collectie zil-
veren sieraden van eerste gehalte zilver o. .a.:

armbanden, ringen, colliers, medaillons,
oorbellen, bedels enz.

Prachtige rundlederen tassen - Mooie sjaals
Leuke strandtassen en hoeden

D é p o s i t a i r e :
Dior, Lancôme, Revlon, Hermes, Courrèges, Pierre
Cardin, Fabergé, Payot, Biotherm, Sans Soucis,
Ellen Betrix, Max Factor, Guy Laroche, Molyreux,
Balenciaga, Jean Patou, Mary Quant en vele
anderen.

P a r f u m e r i e

Haltestraat 53 - Tel. 3449

GEVRAAGD

Verkoper(ster)
18 jaar of ouder.

ANCORU VERLICHTING
Grote Krocht 3 - 5 - 7
Tel. 2984

Een echt persoonlijk

klein of groot kado
voor onze mama's en moeders is natuurlijk

te vinden in onze
accessoires- en bijouterleënafdellng.

Een kleine greep uit onze collectie:

zilveren ringen, armbanden, kettingen,
munten, horloges, hangers, oorbellen.

Enorme sortering chanelkettingen
vanaf ƒ 5,95

Diverse soorten schouder- en handtassen.
Prachtige sjaals vanaf ƒ 4,95.

Moderne practische metalen koffertjes
vanaf / 32,—

Een week-aanbieding:
FOTOBROCHES van ƒ5,95 VOOR ƒ3,95.

. /. W. MU* Dat*
KERKSTRAAT 3

Krantenaktie! — Zwemvereniging
„DE ZEESCHUIMERS"

Op ZATERDAG 11 MEI van 10—13 uur zetten
we onze krantenaktie in de buurt ten zuiden van
Dr. C. A. Gerkestraat • Brederodestraat voort.
Verschenen zaterdag kwamen we er niet aan te
pas. Onze bestelauto was in IVz uur vol. Excuus
aan allen die voor niets op ons hebben gewacht.
We hebben nu-een veel grotere auto, mogen we
op u rekenen?

Tel. 2198. Secr. Swaluêstraat 15.

v
v Lijst 3

Steun de propagandakas van
de VVD!

Alleen met uw hulp en stem

v
v
D

blijft de VVD de

GROOTSTE PARTIJ
Propogandarekening VVD Alg. Bank Ned. Zsnd-
voort t.n.v. penningmeester VVD. Gironummer van
de bank 9711.

NIEMAND
KOMT

ER
IN

( o n g e m e r k t )

ALS U EEN ELECTRONISCHE INBRAAKBEVEILING LAAT AANBRENGEN!
Met de huidige apparatuur is een absoluut onfeilbare beveiliging te realiseren, die tevens ook als

brandindicatie te gebruiken is.

Apparatuur zowel te huur als te koop. Ook uw noodverlichting verzorgen wij.

Nachtcontrole Zandvoort tel. 6472

NIEUW GEOPEND MODERNE HERENKAPSALON
e r i c r e n o u t

herenkapsalons
schoolplein 4 zandvoort tel. 58 60
schoterweg 47 Haarlem tel. 26 16 10

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

PvdA
GOEDE RAAD is kiezen
Bestrijden van de woningnood. Niet alleen aandacht voor nieuwbouw.
Verbetering oude woningbestand. Betaalbare woningen. Bevorderen van
de doorstroming. Aktief gemeentelijk huisvestingsbeleid. Woonkarakter van
o.la. de Noordbuurt handhaven. Sloop alleen in het uiterste geval. Behoud
van bruikbare woningen. Tegen uitbreiding van tweede woningbestand.
Behoud van duin en landschap. Lawaaibestrijding bij de bron. Bindende
geluidsnormen op basis van openbare besluitvorming. Zodra zich een
reële mogelijkheid voordoet opheffing van het circuit. Lees ons verkie-
zingsprogram.

PvdA-ZANDVOORT LIJST 1 - AUKEMA

Nieuw! Geopend

CAFÉ - TERRAS

Boulevard Paulus Loot 17-19 Telefoon 5708

UNIEK UITZICHT OVER ZEE

Verzorging van recepties en partijen

omroepers
Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

1 Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kindet
kleertjes, van 2—14 jaai
Buureweg 1—3. Tel. 6530

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 6655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurre-

rende winterprijzen.

s t e n c i I w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling,
voetbehandegling, etc.

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7. tel. 4999.

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 ja.ar garantie op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor ƒ 69S.—. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.
Voor fouten In telefonisch

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Barkeeper 27 jaar stelt zich
voor de 6 topweken van het
hoogseizoen ter beschikking,
v. d. Boogaard, Eindhoven.
Tel. 040—43 03 01.

eanduaorbe

WONINGBOUWVERENIGING
„EENDRACHT MAAKT MACHT"

Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar:
1. de woning C. Huijgensstraat 7,

huurprijs f 130,75 per maand.
2. de flatwoning Celsiusstraat 140,

huurprijs ƒ 237,75 per maand.
3. de flatwoning Flemingstraat 162,

huurprijs ƒ312,70 per maand.
4. de woning Gasthuishofje 9

(voor ouder echtpaar)
huurprijs ƒ 100,65 per maand.

5. de garage Van Lennepweg 16,
huurprijs ƒ51,70 per maand.

6. de garage Van Lennepweg 59,
huurprijs ƒ 37,05 per maand.

7. de garage Keesomstraat 9a,
huurprijs ƒ 37,50 per maand.
Voor de garages hebben de bewoners van het
betreffende blok voorrang op toewijzing.

De toewijzing van deze woningen geschiedt pp
rangnummer. Het bestuur verstrekt een bereid-
verklaring. De beoordeling voor het verkrijgen
van een woonvergunning berust bij Burgemeester
en Wethouders. Het inkomen van het gezinshoofd
is medebepalend i.v.m. de hoogte van de maand-
huur.

Inschrijving vóór 14 mei a.s. 19 uur, aan het kan-
toor van de vereniging Noorderstraat 1, onder
vermelding van rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
donderdag 16 mei 2 uur in het gevelkastje Noor-
derstraat 1 worden gepubliceerd.

Gevraagd voor seizoen 1974:
pachter
N.V. Sportfondsenbad Zandvoort wordt
een van de mooiste recrea'tiebaden van
ons land. Op het fraaie in de duinen
gelegen terrein komt een moderne kiosk
te staan waar snacks, frisdranken, ver-
snaperingen, tijdschriften e.d. worden
verkocht. Over gebrek aan belangstel-
ling zal onze pachter niet te klagen
hebben: we verwachten zeer veel bezoe-
kers, die hij als onze gasten dient te
behandelen. Een zonnig humeur en een
vriendelijk doch beslist optreden is der-
halve mede een vereiste.
Indien u belangstelling heeft richt dan
uw schriftelijke aanmelding aan onder-
staand adres.

Sportfondsen Nederland n.v.

singel 42 - amsterdam

VRAAGT U PERSONEEL?
Plaatst dan een advertentie

In de Zandvoortse Koerant!

Zag u onze

NIEUWE COLLECTIE
BIKINI'S en T-SHIRTS al?
Kom eens kijken
KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32, tel. 6975

C.P.
Lijst 5 Lijst 5

Openbare Vergadering
VRIJDAG 17 MEI a.s.

GEMEENSCHAPSHUIS
Aanvang 8 uur

Spreker: CAREL HOOGKAMP

Toegang vrij Toegang vrij



Olie op
strand

't Is niet te hopen.
Tenzij hetzonnebrandolie is.
En de mogelijkheid bestaat dat we
dat in de toekomst steeds minder
aantreffen op het Zandvoortse
strand.
Want zeker is: het aantal bezoekers
kan teruggaan lopen.
Immers, is Zandvoort aantrekkelijk
genoeg voor onze gasten?
Oordeel zelf.
En bedenk dat er nog veel gedaan
kan worden. Met een gemeente-
bestuur dat soepel loopt.
Een gemeentebestuur dat niet
alleen oog heeft voor het strand,
maar ook voor het gebied achter
de boulevard.
Twaalf maanden rekreatie per jaar
is mogelijk in Zandvoort. Het is zelfs
broodnodig voor iedereen.
Bezoeker en inwoner.
Stem daarom op 29 mei PAS in de
gemeenteraad. Voor een schone
toekomst!

Komt tijd, komt raad - op 29 mei
is't zover.

Joop Pas, Henk Oonk, Petra Lucassen-van Kemenade, Cor Epker,
KeesBluijs, Tony ten Broeke blijven streven naar

• betere verbindingswegen
• representatief WV-gebouw(met goede informaties op Europees niveau!)
• betere rekreatie voor de gasten
• organisatie kulturele en populaire evenementen
• snellere besluitvorming m.b.t. ingediende plannen

o.a. voor Zandvoort Noord!

PAS
4
BTV

PARTIJ VOOR
BEVORDERING
TOERISME EN
VERKEER



agenda schuurtejater

Vrijdag 10 mei 20.30 uur:
Toneelgroep Centrum met GASTENAVOND
geschreven door Tini Visser, regie: Peter
Oosthoek met o.a. Jules Hamel, Allard v. d.
Scheer, Frans Koppers, Letty Oosthoek.

22.30 uur.
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 11 mei 20.30 uur:
Toneelgroep Centrum met GASTENAVOND.

24.00 uur:
Nachtvoorstelling: een try-out van de nieuwe
show van RITA HENIUS. Een kabaretsk
programma met een vleugje nostalgie. *)

Vrijdag 17 mei 20.30 uur:
Toneelgroep Genesius speelt:
ALLES VOOR DE TUIN van Albee.
Regie: Gelijn Wolier.

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 18 mei 20.30 uur:
Toneelgroep Genesius met;
ALLES VOOR DE TUIN.

Donderdag 23 uur 20.30 >uur:
THE BEST OF THE DUO TRIPLEX.
Een vrolijke afsluiting van het seizoen met
het DUO TRIPLEX in een show van zuiver
hoogtepunten samengesteld uit de MAF-
KETELSHOWS van dit seizoen.

Vrijdag 24 mei 20.30 uur:
THE BEST OF THE DUO TRIPLEX.

22.30 uur:
WITTE BIOSKOOP.

Zaterdag 25 mei 20.30 uur:
THE BEST OF THE DUO TRIPLEX.

Woensdag 29 mei 24.00 uur:
Try-out HOROR SPECIAL
'HEER RODERINKS KRUISVAART'.

Een samenwerkingsprojekt van de Toneel-
schuur en Perspekt. De eerste voorstelling
wordt op 1 juni in Rotterdam gespeeld in
het kader van het 'HOROR FESTIVAL'.

*) Verhoogde toegangsprijs f 7,50
cjp en 65+ ƒ 3,75.

Overige voorstellingen / 5,—, cjp en
65+ ƒ 2,50

Reververen:
Toneelschuur dag en nacht 023—31 2439.
Informatiebalie Schouwburg 023—31 91 88.

Sommige mensen ruiken

een brand ...

kleuter- en basisschool
in één gebouw

Maar lang niet iedereen is in het
bezit van een reukorgaan dat zo ge-
voelig is dat hij de penetrante geur
van een vuurhaard opsnuift.
De meeste mensen zijn daarom aan- '
gewezen op een plaatselijk blad
waarin het nieuws over een brand en
tal van andere gebeurtenissen te
lezen staat.
Bent u nog geen abonné?

Bel 2135 en u krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags in de bus.

VDETGANGERSftCTK
\

tinks-rechts-

Wanneer de gemeenteraad aanstaande
dinsdagavond akkoord gaat met een voor-
stel van b en w, krijgt Zandvoort een
gekombineerde kleuter- en basisschool.
De school, die elf lokalen zal bevatten,
dient ter vervanging van de houten nood-
lokalen In nieuw-noord van de kleuterschool
'Hummeloord' en de Van Heuven Goedhart-
school. De kosten voor het nieuwe
schoolgebouw zijn geraamd op 1.383.100
gulden.

Men heeft de ruimte geprojekteerd
op het terrein begrensd door de Darwin-
straat, de Flemingstraat, de Kochstraat
en de Flemingstraat. In hun advies aan de

AGENDA RAADSVERGADERING

Dinsdag 14 mei a.s. komt de zand-
voortse gemeenteraad 's avonds om 20.00
uur in openbare vergadering bijeen voor de
behandeling van onderstaande agenda:

1. Notulen van de vergadering van
9 april 1974.

2. Ingekomen stukken.
Rapport Verifikatiebureau inzake kon-
trole administratie gas- en waterbedrijf
over Ie kwartaal 1974,
Brief d.d. 4 maart en 7 maart 1974
van de Koninklijk Nederlandse Mili-
taire Bond Pro Rego resp_. de Cen-
trale van Katholieke Militaire Tehuizen,
waarbij wordt gevraagd alsnog sub-
sidie toe te kennen.

3. Benoemingen enz.
4. Begrotingswijzigingen.
5. Verlenging erfpachtsrecht t.b.v. trafo-

huisje PEN.
6. Grondverkoop en financiële medewer-

king bouw 38 bejaardenwoningen.
7. Aanvraag eks art. 72 der lager onder-

wijswet 1920 t.b.v. de Nicolaasschool
(nieuwe terreinafscheiding).

8. Idem t.b.v. de Beatrixschool (aan-
schaf meubilair).

9. Aankoop perceel aan de Burg. van
Alphenstraat.

10. Gedeeltelijke onthouding goedkeuring
wijziging bestemmingsplan 'Volks-
tuinen'.

11. Opheffing stortplaats puin en grof vuil
aan de Vondellaan.

12. Vervanging materieel van de brand-
weer.

13. Voorbereidingsbesluit t.b.v. bouw
nieuw vvv-kantoor op het Raadhuis-
plein.

raad wijzen b en w er op dat de huidige
noodgebouwen destijds in gebruik zijn
genomen omdat de bouw van permanente
scholen toen. in verband met het beschik-
bare bouwvolume, niet mogelijk was. Dat
is nu bijna een jaar geleden. Maar nu zijn
er wat dat betreft geen beletselen meer
en aangezien noodgebouwen een beperkte
levensduur hebben, is het kollege van
mening dat permanente bouw een drin-
gende eis is. 'Hummeloord' wordt momen-
teel bezocht door 97 kleuters, de Van
Heuven Goedhartschool door 188 kinderen.
Een bevredigende bezetting in de toe-
komst, lijkt b en w gewaarboord.

Het idee voor een gekombineerde
kleuter- en basisschool is afkomstig van
een wetsontwerp dat in voorbereiding is,
waarvan het streven is te komen tot een
nieuwe basisschool voor kinderen van
vier tot twaalf jaar. Minister Kemenade
van onderwijs is hier een felle voorstander
van, omdat, zo vindt hij, het lager onder-
wijs geen eindohderwijs meer is en daar-
door een heroriëntering op de struktuur
en de inhoud van het basisonderwijs ver-
eist is. Volgens de minister veroorzaakt de
scheiding tus'sen kleuteronderwijs en lager
onderwijs ernstige belemmeringen in de

ontwikkeling van de leerlingen. Ook zijn
volgens hem de individuele ontwikkelings-
mogelijkheden in de huidige situatie on-
voldoende. In deze nieuwe vorm van onder-
wijs hoopt de minister een betere opvang
te bewerkstelligen voor kinderen uit
sociaal achtergestelde miljeus.

14. Salariëring gemeentepersoneel per
1 april 1974.

15. Bouw gekombineerde kleuter- en
basisschool ter vervanging van twee
noodgebouwen in nieuw-noord.

16. Nota over bestemmingsplan 'noord-
buurt'.

17. Beroepskern bij vrijwillige brandweer.
18. Verkoop grond In gebied voor am-

bachtelijke bedrijven.
19. Grondprijzen Kostverlorenpark deel l.
20. Opheffing kommissie van advies eks

art. 75 A.B.W.
21. Garantie hyppthekaire geldlening.
22. Wegen in Zuid-Kennemerland en

woningbehoefte in Zandvoort.
23. Kantoorruimte gemeentelijke sociale

dienst.
24. Pre-advies over voorstel raadslid J.

Attema inzake parkeren op terrein
kop Van Lennepweg.

25. Gebruik voormalig konsultatiebureau
Poststraat als mortuarium.

26. Bouw gymnastieklokaal in nieuw-
noord.

27. Rondvraag.

Adverteren via een wasrol ...

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
vla ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat l» voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neam de telefoon van de haak en
draal nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoons 2135

MAKELAARSKANTOOR

J. W . A P O L
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43
Zandvoort • Telefoon 2756

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

Uil belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop,
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën



NACHTCONTROLE
Z A N D V O O R T

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onn&sstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

BLOEMENMAGAZIJN

heeft voor u de mooiste BLOEMEN EN PLANTENI

Loop u even binnen, Grote Krocht 24, tel. 2301.

Loodgieters-
werkzaamhedsn

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

GOUMAN
HALTESTRAAT 32 • TEL. 4161

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Een zaak vol met de
laatste nieuwtjes

Sportief of gekleed.

U vindt het bij

SPECIAALZAAK .VOOR
HEREHMDDEmlIERENKUOING

KERKSTR.20 • T£L:3136

Ons wisselkantoor
is vanaf heden

WEER ELKE DAG GEOPEND

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560

Zandvoort

u er wel eenô genoeg van ... ?

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende miljeubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u miljeubewust moet
worden, nietwaar?

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Müschier
WIJ HELPEN SPOEDIGI - Tel. 023—24 34 81

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHAN6 NU!
J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSAMDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 3234

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

anderlaan
meesterschilders

gespecialiseerd in onderhoudschilder-
werk op langlopende contracten, zoe-
ken contact met

S C H I L D E R S
die in Zandvoort onderhoudschilder-
werk willen uitvoeren.

(Als we 't met elkaar kunnen vinden,
is er jaren werk.)

VAN DER LAAN meesterschilders
Réamurstraat 1 - postbus 238 - Umuiden
Telefoon 02550—16513-16432.

adverteren

doet verkopen
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nieuwsblad voor zand voort, bentveld en aerdenhout

eanduocjTrse Noeranr
redaktla en administratie: postbus 151, zandvoort, wlllemstraat 20 b; tel. 02507-2(35; ultg. zandvoortsa koerant bw (w.h. drukk. Gertenbach)
verschijnt dinsdags en vrijdags — abonnement: ƒ 16,00 per jaar; per half jaar ƒ 8,00; par post f 20,00
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pieter flieringa wil
dat de juiste man
op de juiste plaats terecht komt

Pleter Flieringa C46) nu al acht jaar
In de raad voor da plaatselijke groe-
pering Inspraak nu en is lijstaanvoerder
voor deze partij bij de aanstaande gemeen-
teraadsverkiezlngen. Hij is arts van beroep.
Het Interview vindt plaats In de dokters-
kamer van zijn huls aan de Brederode-
straat. Ik voel me een patiënt.

Dat gevoel wordt nog versterkt door
de wijze waarop Flieringa me te woord
staat. Op een kernachtige wijze geeft hij
zijn gevoelens weer in uiterst korte, maar
niettemin zeer duidelijke antwoorden: het
lijkt me alsof hij eventjes gauw een re-
ceptje opschrijft. Waar bij andere lijst-
trekkers de vragen aanleiding geven tot
lange verhalen beperkt hij zich tot kom-
pakte, 'kant en klaar' antwoorden. Een en
ander heeft tot gevolg dat dit vraag-
gesprek slechts twintig minuten duurt.

Waarom wilt u in de raad? Wat staat
u daarmee voor ogen? Ik wil in de raad
om mee te werken aan een beleid waarin
de juiste man op de juiste plaats terecht
komt, zonder dat meerderheden daarbij
minderheden overvleugelen.

Naar welke onderdelen van het raads-
werk gaat uw voorkeur uit? Ik heb geen
enkele voorkeur. Wel vind ik het belangrijk
om te komen tot een zo goed mogelijke
bestuurlijke organisatie, een zo goed
mogelijke voorbereiding van de raadsbe-
sluiten, een goed kontakt met het kollege
van b en w en een goede uitstippeling van
het beleid op langere termijn. Vandaar dat

_wij ook grote voorstanders zijn van mee-
'jarenbegrotingen.

Wat Is volgens u politiek? Dat is het
streven om langs de weg van redelijk
overleg te komen tot een behoorlijk be-
stuur. Hierbij moeten, vind ik, alle menin-
gen gehoord worden. De besluitvorming
moet wel geschieden met een meerderheid,
maar zonder dat daarbij een minderheid
onmondig wordt gemaakt. Dat noem ik
dan 'stemmendiktatuur1: als je negen
zetels hebt, je ideeën doordrukken, zon-
der rekening te houden met die andere
acht. Dat vind ik geen politiek, dat vind ik
onbehoorlijke politiek.

Hoe staat u tegenover groeperingen
die niet in de raad zijn vertegenwoordigd,
zoals de flatraden, het aktiekomtlé tot
behoud van de bomen en het aktlekomitê
tot behoud van de noordbuurt? Alle bur-
gers die geïnteresseerd zijn in het bestuur
wil ik graag helpen, ik ben altijd bereid
naar de mensen te luisteren. Onze partij
is ook sterk voor decentralisatie. Eén van
onze belangrijkste doelstelling1 is, het
toekennen van uitgebreide bevoegdheden
aan buurtraden, sportraden, kulturele kom-
missies etc. Wij streven naar een eigen
beheer voor die kommissies, die de be-
schikking moeten krijgen over eigen gelden
en ook deskundigen ter beschikking
moeten kunnen krijgen. Zodra een aktie-
komité is opgericht, ben ik daarin ge-
Tnteresseerd en wil ik met ze praten. Mits
het doel is een bepaalde toestand te ver-
beteren natuurlijk. Als een bepaalde groep
dingen wil doordrukken waar maar een
kleine minderheid voor is en ze doen dat
buiten de rechtsregels om, dan zeg ik
daar nee tegen.

Bent u van plan hun standpunten In
de raad naar voren te brengen? Als dat
nodig is, wel ja. Dat heb ik in 'het verleden
trouwens al meerdere malen gedaan. Maar
op dat moment voel ik me beslist niet de
vertegenwoordiger van die éne groepering.
Ik vind dat een grote fout op dit moment,

dat mensen op het moment dat ze gekozen
zijn denken, dat ze één bepaalde groep
vertegenwoordigen. We moeten uit zien
te groeien boven de partijpolitiek. Je kan
nooit een goeie beslissing nemen gezien
vanuit een bepaalde hoek.

Naar welke politieke partij(en) gaat
uw voorkeur uit in verband met een even-
tuele samenwerking En het kollege? Met
die partijen die bereid zijn om de beste
man op de beste plaats te brengen. Op
dit moment vind ik dat de drie beste
mensen op de drie beste plaatsen zitten. Ik
ben dus ook fel tegen het standpunt dat de
grootste partijen de wethouders moeten
leveren. Als de vvd straks zetels wint,
vind ik het niet logies dat ze daarom ook
voor een wethouder moeten zorgen. Je
moet kijken wier er goed voor is. Als een
wethouder vervangen moet worden, dan
moet het door een goeie gebeuren en dan

Flieringa: eigen (antl-circult) stokpaardje
laten vallen voor algemeen belang ...

geeft het niet van welke partij die is. Ik
vind dan ook dat dit kollege moet blijven
zitten, ook al verliezen de partijen die ze
vertegenwoordigen. Maar ja, de kiezer
heeft in deze natuurlijk een belangrijke
stem. Als de vvd straks 17 zetels haalt,
dan is je rol uitgespeeld.

Welke partij(en) sluit u persé uit van
samenwerking? Geen enkele.

Waarom zit u In een plaatselijke
groepering? Omdat ik vind dat een plaat-
selijke partij aanwezig moet zijn. De
plaatselijke politiek moet niet het slacht-
offer worden van de landelijke politiek. Een
duidelijk voorbeeld hiervan vormen de
Provinciale Statenverkiezingen. De hele
verkiezingen stonden in het teken van de
landelijk politiek. Hier werd duidelijk een
uitspraak gedaan over de kontroverse
Den Uyl - Wiegel i.p.v. dat men zich af
ging vragen wat die verschillende partijen
zoal in de provincie hebben gedaan.
Op de lijst van inspraak nu staan ook
allerlei mensen die voor Zandvoort wat
hebben gedaan of nog doen. Landelijk
gezien zijn ze van verschillende pluimage
en dat vind ik zeer gunstig want het gaat
hier om plaatselijke problemen. De lan-
delijke politiek zou wel eens tot onbestuur-
baarheid kunnen leiden. Want de pvda en
vvd willen niet samenwerken en dat zijn
hier nu toevallig net de grootste partijen.

Dat Is een nare zaak. Een tijd geleden
Is Inspraak nu omgezwaaid ten aanzien

van het circuit. Waarom? Wij zijn niet
omgezwaaid, wij zijn nog steeds tegen het
circuit, Maar, Zandvoort is een rekreatie-
gemeente en het circuit is nationaal en
internationaal gezien van groot belang.
Als we het circuit opheffen, dan kost ons
dat ontzettend veel geld. En er is geen
alternatief voor. Bovendien kan er geen
kasino komen zonder circuit, terwijl het
krijgen van een kasino voor de toekomst
van Zandvoort een levensbelang is. Dus
ondanks onze enorme bezwaren, die wij
onverkort handhaven, hebben we toch voor
het circuit gestemd. Wij hebben een eigen
stokpaardje laten vallen ten behoeve van
het algemeen belang. Dat is weer hetzelfde
als wat ik net zei, in een partijpolitiek
wordt er gewoon tegengestemd, zonder
dat men daarvan de konsekwenties kan
aanvaarden.

nieuws kort
en klein

De heer L. A. M. M. Duivenvoorde is
dinsdag 7 mei j.!, gekozen tot voorzitter
van de Federatie Handelsvereniging Hanze.
Dit gebeurde tijdens een ledenvergadering
van de middenstandsvereniging .in Hotel
Keur. De heer Duivenvoorde volgt hier-
mee de heer H. Oonk op. In een redevoe-
ring op deze avond ontvouwde de nieuwe
voorzitter een groot .aantal ideeën en
plannen. Het kernpunt van zijn betoog
was de kwalitatieve verbetering van Zand-
voort als toeristenplaats. Eén van de
belangrijkste middelen daartoe achtte hij
het treffen van voorzieningen waardoor
Zandvoort het gehele jaar aantrekkelijk is
voor toeristen. Hij dacht daarbij aan be-
staande voorzieningen als het circuit en
het zwembad en hij pleitte in dit opzicht
met nadruk voor het oprichten van een
kasino. Ook toonde hij zich een groot
voorstander van het totstandbrengen van
zogenaamde slecht-weer-akkommodaties,
zoals een bioskoop en een groot gebouw
waarin allerlei aktiviteiten kunnen plaats-
vinden. Het geld voor deze voorzieningen
wilde hij de middenstand op laten brengen.
'Te hopen is dat de zandvoortse onder-
nemer leert ruimer te denken. Wij zullen
gezamenlijk Zandvoort als onderneming
moeten zien', aldus de heer Duivenvoorde.

Tijdens een gisteravond gehouden
openbare ledenvergadering van de pvda

is een motie van Bob Wouters om samen-
werking met de vvd na de verkiezingen
uit te sluiten, met een grote meerderheid
van stemmen verworpen. Slechts vier van
de ongeveer 15 aanwezige leden onder-
steunden de mening van het eks-bestuurs-
lid. Op de bijeenkomst, die als diskussie-
thema had 'Programkollege of afspiege-
lingskollege' is verder geen beslissing
genomen ten aanzien van de wijze van
kollegevorming. Over het algemeen wilde
men de mogelijkheden van samenwerking
met andere partijen openhouden. Welhou-
der Aukema en raadslid Weber maakten
echter een uitzondering voor de cpn. 'De
cpn is een anti-demokratiese partij en
daar wil ik niet mee samenwerken, net zo
min als met fascisten', aldus de pvda-
wethouder.

Het is goed bedoeld, maar met het
brengen van jonge vogels naar het Kenne-
mer Dierentehuis aan de Keesomstraat
bewijst men de dieren beslist geen dienst.
Ondanks de zorgen die men daar aan ze
besteedt gaan ze meestal dood omdat het
niet mogelijk is deze jonge vogels het
voor hen geschikte voer te geven.

De beheerder van het Kennemer
Dierentehuis, de heer Van Vueren, doet
dan ook een dringend beroep op alle
dierenvrienden de vogels rustig te laten
zitten. De ouders zijn altijd in de buurt
en wachten met voeren tot de mensen weg
zijn.

14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
3t mei

H.W.
08.43
09.40
10.46
11.58
00.22
01.13
01.56
02.35
03.17
04.01
04.44
05.28
06.16
07.11
08.11
09.20
10.29
11.44

L.W.
04.00
04.55
06.00
07.09
08.21
09.06
09.56
10.40
11.24
12.53
00.30
01.11
02.00
02.50
03.44
04.40
05.49
07.02

H.W.
21.14
22.16
23.22
— . —
12.50
13.33
14.17
15.01
15.40
16.28
17.10
18.00
18.50
19.40
20.40
22.00
23.04
— . —

L.W.
16.22
17.33
18.53
20.00
21.01
21.42
22.22
23.04
— . —
12.11
13.00
13.39
14.28
15.18
16.08
17.17
18.33
19.55

n
VOOR HUISEIGENAREN EN HORECABEDRIJVEN

Neem nu een service binnenhuispolis van Bouman loodgietersbedrijf te
Zandvoort. U betaald een jaarlijkse premie van ƒ 148, — , en alle reparaties
worden door ons verzorgd. U betaald alleen de kosten van het materiaal,
dus geen voorrijkosten en montagekosten meer. (Dit geldt niet voor ver-
bouwingen en daken). Ook voor daken en zinkwerk kunt u een polis nemen
waarvan de premie afhangt van de grootte van het object.

Heeft u het eerste jaar geen reparatie gehad, dan heeft u het volgende
jaar 10% korting op de premie.

Voor een afspraak kunt u ons bereiken onder nummer 02507 — 4161

Bouman Loodgietersbedrijf
Haltestraat 32 - Zandvoort

Door mobilofoon sneller te bereiken.

LICHT OP KOPSTUKKEN...
werpen de vraaggesprekken in de Zandvoortse
Koerant met de lijstaanvoerders van de partijen
die aan de gemeenteraadsverkiezingen deel-
nemen. In dit nummer van de koerant een gesprek
van Ronald de Valk met Pieter Flieringa, no. 1
van Inspraak Nu. In de koarant van a.s. vrijdag
is Jelle Attema van de wd aan 't woord. Er
komen er nog meer. Bel morgen nog voor een
abonnement op de Zandvoortse Koerant onder
nr. 2135. U mag geen kopstuk missen...



b en w vinden nieuwe weg
nu ook schadelijk voor miljeu

Alvorens met minister Gruyters van
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
overleg te plegen over de kwestie van de
oost-west-verblnding, vragen b en w
hedenavond aan de gemeenteraad zich
opnieuw uit te spreken over het destijds
door de raad goedgekeurde wegenplan.

De raad koos toen In het kader van
de voorbereidingsprocedure van het thans
geldende streekplan Zuid-Kennemerland voor
de weg De Ranitz, een weg door de
waterleldingdulnen die zou moeten aan-
sluiten op een grote ringweg, .om de
gemeente.

Enige tijd geleden werd bekend dat
minister Gruyters' een herziening van het
streekplan voorstond zónder de door de
gemeente Zandvoort begeerde weg De
Ranitz en zónder de door Provinciale
Staten in het streekplan vastgestelde
alternatieve verbinding benoorden Aerden-
hout. De bewindsman was van mening dat
de aanleg van' beide wegen het natuur-
gebied in westelijk Kennemerland ernstig
zou schaden. Naar zijn oordeel"kon worden
volstaan met de verbreding en aanpassing
van de Zandvoortselaan.

Hoewel het gemeentebestuur van
Zandvoort zich tot voor kort — vooral bij
monde van burgemeester Nawijn — fel
heeft afgezet tegen het denkbeeld van
minister Gruyters geen nieuwe wegen naar
Zandvoort aan'te leggen, denkt het daar
nu kennelijk anders, althans genuanceerder,
over.

Een ekstra wegverbinding naar de
kust beschouwen b en w nog wel als
noodzakelijk, maar zij geven (eindelijk -
red.) toe, dat zp'n weg ten koste gaat van
het natuurlijk miljeu. Wanneer de minister
evenwel zijn zin krijgt en de weg er niet
komt, moeten er wel de nodige voorzie-
ningen worden getroffen om een vlotte
aan- en afvoer van het openbaar en par-
tikulier vervoer te waarborgen, menen
b en w. Zij voorspellen dat met de nood-
zakelijke verkeersmaatregelen grote bedra-
gen'gemoeid zijn en zij vinden dat rijk en
provincie de kosten moeten betalen. Die
mogelijkheid moet zeker aanwezig zijn,
nu de minister geen nieuwe weg wil laten
aanleggen, aldus het gemeentebestuur.

Teneinde tot een meer verantwoorde
afwikkeling van het rekreatieverkeef te

Z.S.V. 'Zandvoortmeeuwen'
i. -i

Uitslagen zaterdag II mei:

Dames:
Zandvoortm.—Grün Weisz 7—O

Veteranen:
Zandvoortm.—Grün Weisz 3—2

Uitslagen zondag 12 mei:

Zandvoortm, 1—HRC 1 2—1
ADO'20 8—Zandvoortm. 7 _ 1—5
Geel Wit 11—Zandvoortm. 10 ~ 4—2

Programma zondag 19 mei:

Schagen 1-—Zandvoortm. 1 14 u.
Kennemers 7—Zandvoortm. 7 12 u.

Tennisclub 'Zandvoort'
De uitslag van de j.l. zondag ge-

speelde wedstrijden luiden:
Zandvoort 1—Zaandam 1 8—1
Aemstelspelers 3—Zandvoort 2 4—4
NSU A1—Zandvoort 3 5—3
De Munnik 4—Zandvoort 4 4—4
Zandvoort 5-Festina 8 7—1
Zandvoort 6—ABC 3 O—8

Jeugdteam:
Hoofddorp—Zandvoort O—7

Programma zondag 19 mei:

Thor RW 1—Zandvoort 1
Zandvoort 2—Egmond 1
Zandvoort 3'—Phonosmash 1
Zandvoort 4—Sobri 4
Ready'28 3—Zandvoort 5
Amstelland 5—Zandvoort 6

Jeugdteam:
Zandvoort—Martinus 2

kunnen komen bepleiten b en w in hun voor-
stel de oprichting van een'knelpunten-
kommissie' waarin de betrokken gemeen-
ten, spoorwegen, streekvervoer, provincie
en rijk vertegenwoordigd zijn.

De door minister Gruyters gewenste
grens van het inwonertal van Zandvoort
tot 18.000 zielen noemen b en w
volstrekt onaanvaardbaar. Zij wijzen
in dit verband op een kortgeleden
verschenen rapport van het sociografies
bureau De Meerland, waarin het inwoner-
tal van Zandvoort in 1985 op 18.000
wordt geschat. Daar zouden ruim 7700
huizen voor nodig zijn. Om in die woning-
behoefte te kunnen voorzien zou alle
binnen het streekplan aanwezige bouw-
kapasiteit, met inbegrip van de plannen
Zuid en Kostverloren, moeten worden
benut.

Daarmee zou alleen in'de woningbe-
hoefte worden voorzien, die voortvloeit uit
een natuurlijke groei en de volledige uit-
buiting van Zandvoorts rekreatieve moge-
lijkheden. Huizen dus, alleen voor inge-
zetenen van Zandvoort en mensen die voor
hun broodwinning aan deze plaats zijn
gebonden. Woningzoekende van elders —
forensen — zijn geheel buiten de bereke-
ning gelaten.

Het dagelijks bestuur van het gewest
Kennemerland neemt in een pre-advies
aan de leden van de raad t.a.v. de oost-
west verbinding eenzelfde standpunt in
als de gemeente Zandvoort. Op 13 juni
a.s. komt deze aangelegenheid in een
openbare vergadering van de regioraad
aan de orde.

noordbuurtnota door de mand
'In het bestemmingsplan voor de

noordbuurt staat aangegeven wat weg mag,
niet wat weg móét'.

Deze bewering, geuit op de onlangs
gehouden hoorzitting over de noordbuurt,
is afkomstig van burgemeester Nawijn. In
zijn betoog op deze bijeenkomst wees hij
er verscheiden malen met nadruk op, dat
het bestemmingsplan niet dwingend zou
zijn en dat dus op het plan niet staat aan-

zvm heeft 'n overlevingskans
in tweede klas

Na de 2—1 overwinning van Zand-
voortmeeuwen op HRC uit Den Helder is
er voor de kustbewoners nog een over-
levingskans in de tweede klasse. Wanneer
het elftal a.s. zondag de ontmoeting met
Schagen wint kan de klup het volgende
seizoen weer meedraaien in de 2e klasse
van de KNVB.'- Maar zegeviert tweede
degradatiekandidaat Beverwijk en verliest
Zandvoortmeeuwen dan moet men de
tweede klasse vaarwel zeggen. Het gaat
er dus om spannen komende zondag-

De wedstrijd van eergisteren begon
met een sterk overwicht van de voorhoede
van ZVM. De Vlieger scoorde voor Zand-
voortmeeuwen het eerste doelpunt (24e
minuut) en Aaldert Stobbelaar knalde een
toegewezen strafschop achter HRC-keeper!
(39e minuut) Burger. '•

In de slotfase van de wedstrijd
slaagde het team uit Den Helder er in
de voorsprong van Zandvoortmeeuwen te

verkleinen tot één punt. Dat beslissende
puntje gaf het elftal niet prijs en won de
ontmoeting.

De stand in de komtiejitie luidt als
volgt:

RCH '.
DWV
VIOS
Kennemers .
HRC
DEM
Vitesse'22 .
ZVV
Stormvogels.
Alkm. Boys
Velsen
Zandvoortm.
Beverwijk ..
Schagen ...

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

14
14
15
11
11
10
11
10
6
6
4
5
7
2

8
6
4
10
7
9
6
6
10
7
10
7
2
6

3
5
6
4
7
6
8
9
9
12
11
13
16
17

36
34
34
32
29
29
28
26
22
19
18
17
16
10

42—18
34—18
42—22
30—18
33—26
29—25
37—22
23—27
20—31
25—32
18—28
31—41
18—39
5 — 40

gegeven wat zal worden gesloopt, maar
wat mag worden gesloopt. Er zou nog-
maals samen met de buurtraad en enkele
architekten bekeken worden welke huizen
wel en welke niet behouden zouden kunnen
worden. De uitspraak van de burgemeester
werd gestaafd door uitlatingen van de
heer Nix, ontwerper van het sanerings-
plan, en de wethouder van financiën, de
heer Aukema.

Althans, op die avond, want in een
begeleidend schrijven bij agendapunt ]6
voor de raadsvergadering van hedenavond
— 'Nota bestemmingsplan noordbuurt' —
stellen burgemeester en wethouders dat
er in het bestemmingsplan wél staat aan-
gegeven wat weg moet en niet wat weg
mag. Letterlijk zeggen b en w het vol-
gende: 'Tijdens de informatiebijeenkomst
over de noordbuurt zijn door de architek-
ten Van Oostrum, Reinsbergen en Schipper
en het Genootschap Oud Zandvoort voor-
voprstellen ingediend tot behoud van
enige panden, die volgens- het geldende
plan afgebroken moeten worden. Deze
voorstellen behoeven nadere bestudering'.

Volgens deze stelling zijn alle voor-
gaande beweringen van het gemeente-
bestuur als zou de buurt, of in ieder geval
het grootste deel ervan, behouden kunnen
worden zonder het plan te verlaten, dus
onjuist. Hieruit kunnen we konkluderen
dat alle 'bijschavingen' aan het plan zoals
het behoud van de panden Pakyeldstraat
26 en 28 en Kruisweg 30, in feite niet
gewettigd zijn. En hiermee vervalt meteen
de grondgedachte van de .onlangs gepubli-
ceerde noordbuurtnota, waarin" voortdurend
wordt gesproken over bijstellingen en een
fleksibel beleid. Want volgens het nu
geldende plan moeten de huisjes nog
steeds gesloopt worden.

hier staat uw brief
Geluidshinder circuit

De stroom van ingezonden stukken
over de geluidshinder van het circuit heb-
ben één ding pijnlijk aan het licht ge-
bracht. Onze burgemeester heeft het ver-
trouwen van gemeenteraad en met name
de bevolking van de door lawaai geterrori-
seerde wijk Zandvoort-noord, duidelijk
beschaamd.

Ondanks de vele klachten heeft de
heer Nawijn bewust het bestaan hiervan
ontkend. En dat notabene, nadat hij in
november j.l. in antwoord op vragen van
de heer Wijnbeek nog nadrukkelijk had

verklaard 'dat het gemeentehuis meld- en
regelcentrum is'.

Door deze manipulatie van Zandvoorts
eerste burger is met name de heer
Attema, blijkens zijn ingezonden stuk,
misleid. Hij krijgt tijdens de raadsyergade-
ring van hedenavond de gelegenheid om
over deze kwestie de nodige opheldering
te vragen.

B. Kersten
Lorentzstraat 491
Zandvoort

13 mei 1974

Stem op
zeker

stem VVD

VVD Lijst 3

éeextu
aenawurterug...

Er In nog frisse lucht, er zijn
nog vogels en bloemen.
Trek er fijn op de fiets op uit!
r V*- '"''*, *' ff/ƒ 'r* */'• x \'

DE HOOGSTE WORP, ALLE NEGEN

1. Piet Flieringa

2. Niek Janssens

3. Jan Termes

4. Engel Paap

5. Klaas Koper

6. Ali Bol-Koper

7. Wim v. Duyn . .

8. Jaap Kuypers Wentink

9. Gaston v. Etteren

INSPRAAK NU

;\.

LIJST?



middenstanders nu ook
tegen plan noordbuurt

Volgens een uitspraak van de heer
L. A. M. M. Dulvenvoorde, da nieuwe
voorzitter van de Federatie Handelsverenl*
ging Hanze, In het Haarlems Dagblad van
jongstleden vrijdag, zijn de leden van deze
ondernemersvereniging geen voorstanders
van het saneringsplan noordbuurt.

De. heer Duivenvoorde stelt, dat hij >
de buurt het liefst in zijn huidige vorm
zou handhaven, mits de pandjes worden
opgeknapt. 'Dat is uit toeristies oogpunt
veel belangrijker dan er café's te gaan
vestigen', aldus de woordvoerder van de
zandvoortse middenstandsfederatie. Met

name de horecabedrijven blijken geen
enkele behoefte te hebben zich op de
daartoe gesuggereerde plaatsen in de
buurt te vestigen, Dit standpunt van de
handelsvereniging betekent een ingrijpende
wijziging in het karakter van het bestem-
mingsplan noordbuurt. In dat plan is de
bebouwing namelijk gegroepeerd rond twee
grote pleinen, waaraan de ontwerper van
het plan, de stedebouwkundige Nix, zich
café's en restaurants met terrasjes had
gedacht. Indien de horecabedrijven zich
inderdaad afzijdig zouden houden, zouden
de pleinen leeg blijven.

Burgemeester vindt standpunt van
ondernemers eenzijdig.

Volgens het Haarlems Dagblad zou
burgemeester Nawijn naar aanleiding
hiervan hebben gezegd, dat de midden-
standers de zaak eenzijdig benaderen.
'Maar we zien wel hoe het zich ontwikkelt',
aldus Zandvoorts eerste burger, die niet
erg ondersteboven was van de uitspraak
van de heer Duivenvoorde. Volgens hem
worden dergelijke zaken meestal door de
praktijk bepaald. 'Een groep mensen in de
horeca is nu blijkbaar gesettled. Zodra de
kinderen van hen volwassen zijn willen ze
misschien weer wat anders', zo zei de
burgervader. De heer Nawijn zegt toch
te geloven in een evenwichtige ontwikke-
ling ten aanzien van de noordbuurt, want
'het bestemmingsplan geeft aan wat mag
en niet wat moet'.

familie en handelsdrukwerk

drukkerij OUut v/h gertenbach
achterweg l,' tel. 6581, zandvoort

C.P,
Lijst 5 Lijst 5

Openbare Vergadering
VRIJDAG 17 MEI a.s.

GEMEENSCHAPSHUIS
Aanvang 8 uur

Spreker: CAREL HOOGKAMP

Toegang vrij Toegang vrij

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt gaan enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
nlng wordt deze prijs met

ƒ 1.— verhoogd voor
administratiekosten.

Lelijke eend voor onderde-
len te koop, bouwjr. 1965,
motor en banden in i.pr.st.
A. J. v. d. Moolenstraat 14.

Aangeb. Fiat 600 1968.
34000 km, 1ste eig., prima
motor en banden, Vraagpr.
ƒ 850,-. Tel. 41 02.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren.
5 jaar garantie op binnen-
werk*. Normale prijs / 1300.
voor f 695,-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur.
vrijdags tot 21 uur.
Voor fouten In telefonisch

Te koop vlet met buiten-
boordmotor. Tel. 5287.
Flinke werkster gevr. één
ochtend p.w. Mevr. Nieveld.
Vinkenstraat 2.

Barkeeper 27 jaar stelt zich
voor de 6 topweken van het
hoogseizoen ter beschikking,
v. d. Boogaard. Eindhoven.
Tel. 040—430301.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Voor onze administratie
vragen wij een aktieve

ASSISTENTE met MAVO
of gelijksoortige opleiding

Automobielbedrijf
Kooyman B.V.

Brederodestraat 6—10
Tel. 3242.

Te koop aangeb. 2-pers.
kastbed met opbouw merk
Kupion, nieuwprijs ruim
ƒ 1000,—, 5 maanden ge-
bruikt, prijs n.o.t.k. Telef.
023—37 54 70.

Te koop aangeb. dubbel-
wandige boot 3.60 lang m.
4 pk buitenboordmot. roei-
spanen enz. Tevens 6-pers.
bungalowtent met slaaptent
4.50 x 4.50 z.g.a.n. Gelulds-
boxen 40 Watt merk Area,
64x40x26. Tel. 6468.

M O D E S H O W
Onze modeshow heeft al
vele harten gestolen, want
wij brengen bijzondere kle-
ding tegen betaalbare prij-
zen! Overtuig u zelf en kom
vrijblijvend langs bij

Salon de Mode
„CÉCILE"

Kostverlorenstraat 41

Adverteert

in dit blad eanduoorhse haeranr

SPRAAK
RICHE • BAD
Tel. 2312-2553

vraagt, flinke

werkstudenten
voor alle voorkomende werkzaam-
heden in afd. badinrichtingen
botenstalling - camping • stoelverhuur
horeca

Donderdag 16 mei openen v/ij
onze darheskapsalon

1tlo** Petit•f./ <

„HET" adres voor goede haarverzorging.

Wij zullen het ten zeerste op prijs stellen
u tot onze klantenkring te mogen rekenen.

Ter kennismaking gedurende de maand MEI uw

Haarversteviging GRATIS ! !

Geopend van 9 — 18 uur

op donderdag en vrijdag óók
's-avonds geopend

(Tot 1 okt. géén dagsluiting)

(bij politiebureau) • Tel. 02507 — 6969

LJJST

ZANDVOQRT'S BELAN

DE WITTE ZWAAN

Inboedelveiling
wordt gehouden op MAANDAG 20 MEI 's mor-
gens 10 uur in het veilinggebouw „DE WITTE
ZWAAN", Dorpsplein 2,-van diverse fraaie in-
boedels en kleingoed.
Kijkdagen vrijdag 17 en zaterdag 18 mei.
Annonce volgt in de vrijdageditie van 17 mei.

Veilingdirectie
Fa. Waterdrinker



KASSA VOOR MEVROUW!
Tel uit je winstals je voor de laagste prijs
winkel in,winkel uit moet.Kun je het
beter bij DIRK VAN DEN BROEK halen. Die
is met alles altijd goedkoop. Daar doen
die paar"lokkertjes"van anderen niets
aan af. Het gaat er om wat u totaal
betaalt. De kassabons liegener niet om!

SHAMPOO
maar

VAN ELKE
SCHWARZKOPF DAG:

«astogne

VAPONA INSECTICIDE
GROTE SPUITBUS
voor een zomer zondervliegen,enz.

JL99T
geen

86-

ELKE
DAG:

HOMBURG

AMERICAN STYLE

ASKETBAL-SCHOENEN
voor sporters en ravotters

FOETS1E-BA

,füW| KATTENBAKVULLING EIKE
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X
MODERNE

VOORJAARS
PANTY l
NYLON

Jblik200gram_

GEMALEN

î Pv......
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macleans
GROTE TUBE"

Brylcreem *""•'"lltlVlt • / , <B>f»B»
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r V ' 'V/S

JlÏÏ^raorgingr /aSCTfcf»

f van zeer bekende fabriek die
wij moesten beloven geen naam

te zullen noemen !

in de kleuren : SKY- BLUE
VIENNAofPOUDRE

maten 36 Vm 44

nu bij ons zolang
de voorraad strekt

norm. prijs *.
„RONDE'PRIJS:
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POEDER-,
KOFFIE r,, ,
*******Hit.

je ftuttf hef beter bif ' -'-"
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i» •
halenl
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AMSTERDAM. Mercatorplein 49/Janv.Galenstraat79-85/Bilderdijkkade 41-53/26 Nassaustraat26-30/Lijnbaansgra<:ht 31-32
Tussen meer ia( winkelcentrum Osdorp)/ Delflandplein 188-194/ Burg.de Vlugtlaan133/Joh.Huizingalaam8O-'J 88

ZANDVOORT: Kerkstraat 19/ZWANENBURG. Dennenlaamga/HOOFDDORP,K[Uisweg640/Graftermeerstraat 28 (MOBYDICKMUO1MARKT)
'

BONTE REUS
houdt kleuren nieuw en fris!

IN HANDIGE KOFFER!

norm.prijSip.40"

BIJ ONS
ELKE DAG:

GERUITE POPLIN

OVERHEMDEN
hoge boord-lange punten
maten
37 t/m 43
norm. prijs/

BIJ ONS
ELKE DAG:
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jelle attema komt overal
zelf kijken

Jelle Attema is 48 jaar, makelaar van
beroep en lijsttrekker van de vvd In
Zandvoort. Hij leidt een druk bezet leven.
Dat blijkt al wanneer ik hem opbel om
een afspraak te maken; met moeite kan
er een uurtje af. 'Ik ben één van die
mensen die zeven dagen werken', zegt hij.
Later wordt het nog duidelijker, tijdens
het Interview dat anderhalf uur duurt
wordt hij ongeveer tien keer opgebeld.

Als het interview begint is hij erg op
een afstand en geeft hij korte antwoorden,
later wordt hij vriendelijker en opener en
geeft hij langere antwoorden. Op het
moment dat ik mijn vragen heb afgewerkt
en mijn notitieblok wegstop, voelt hij zich
blijkbaar vrijer en begint wat meer per-
sponlijk te praten en dan komt hij tot
iuitspraken. Echter, zoals gezegd, mijn
Ikiadblok is dan al weggeborgen en ik heb
daarvan niets genoteerd, zodat de lezers
dit zullen moeten missen.

Waarom wilt u in de raad? Wat staat
n daar mee voor ogen? Men heeft mij een
aantal jaren geleden gevraagd of ik raads-
lid wilde worden. Nu, dat trok me altijd
al wel aan, dus toen ben ik lid van de
vvd geworden 'en heb me kandidaat gesteld
bij de gemeenteraadsverkiezingen, dat
was in 1966. Het is niet zo, dat ik nu
ipersé in de raad wil of zo, ik móét er
niet in. Maar ik ben een geboren Zand-
vworter, ik ken Zandvoort van het begin
fat het eind, ik ben één van de weinige
raadsleden die zijn hele leven hier gewerkt
heitft en het trekt me aan om wat voor
die plaats te doen.

.Maar welke onderdelen van het raads-
werk sjroat uw voorkeur uit? Allereerst
naar publiefce werken. Ik ben het enige
raadslid dat 11 jaar bij pw heeft gewerkt,
ik heb geholpen bij de wederopbouw van
Zandvoort en het interesseert mij het
meest. Daarbij gaat mijn belangstelling
ook uit na'ar de afdeling algemene zaken.

Wat is- volgens u politiek? Politiek
is een spel .tussen de belangen die er in
een plaats zijn. Die belangen worden ver-
tegenwoordige! door de diverse groeperin-

KRANT OP WOESDAG
In verband met Hemelvaartsdag

op donderdag 2 3 imel a.s. verschijnt
de Zandvoortse Koerant komende
week alleen op ^ woensdag. De dlns-
dag- en vrijdag-et flüe komen dus te
vervallen.

gen. Ik probeer dié belangen naar voren
te brengen, waarvan' ik denk dat ze de
juiste zijn. En ik wil die met mijn ge-
dachten zo goed mogelijk brengen.

Hoe staat u tegenover groeperingen
die niet in de raad zijn vertegenwoordigd,
zoals de flatraden, het aktiekomité tot
behoud van de bomen en het aktiekomité
tot behoud van de noordbuurt? Ik zal eerst
precies moeten weten wat zo'n aktiegroep
wil, wat er uit voortkomt. Dan zal ik be-
kijken of ik die gr&'epering steun of niet.
Die flatraden, dat heeft niets met politiek
te maken. Voor mijn beroep vertegen-
woordig ik zelf diverse flats en dat gaat
over of een brievenbus nu binnen of buiten
moet worden gezet. Dat heeft niets met
politiek te maken. Wat de bomen betreft,
ik wil zo veel mogelijk trachten tegemoet
te komen aan de wensen van de omwonen-
den. Mijn mening is, dat je moet houden
wat je kan houden. Ik heb zelf in mijn
tuin twee bomen staan, waarvan de tuin-
man zei dat ik ze beter om kon laten
zagen. Maar ik heb ze rustig laten staan
en nu groeien die bomen enorm en zitten
ze vol bladeren.

U voelt niets voor het rooien van
bomen per blok? Nu, kijk, als de eksperts
zeggen dat het zo moet, dan ga ik niet
eigenwijs zeggen dat dit niet moet.

Hoe staat u tegenover de aktiegroep
tot behoud van de noordbuurt? Oh ja, ja,
ik heb zelf in mijn jeugd veel gespeeld in
die buurt en ik vond het een heerlijk
gebied. Dat vind ik nu nog en daarom ben
ik er voor om de buurt te behouden en
het bestemmingsplan bij te schaven. Daar
is trouwens de hele raad wel voor, dacht
ik, mijn fraktie in ieder geval wel. Maar
soms zal je wel wat moeten slopen waar-
schijnlijk. Kijk, het moet ook leefbaar zijn,
je moet er in kunnen wonen. Het is voor
ons natuurlijk wel leuk om tegen die
huisjes aan te kijken, maar als die
iemand die er in woont happen geld moet
betalen om dat pandje in stand te houden,
dan zal hij dat nooit doen, waarschijnlijk
zal hij dat ook niet eens kunnen doen.
Maar, nogmaals, ik vind dat we er naar
moeten streven zoveel mogelijk te behou-
den.

Bent u van plan de standpunten van
aktiegroepen in de raad naar voren te
brengen? Iets waar ik het mee eens ben,
zal ik altijd in de raad aan de orde stellen
en verdedigen. Daar heb je trouwens geen
aktiekomité voor nodig. Ik ben persoonlijk
niet zo erg gebrand op akties. Veel men-
sen voeren aktie om de aktie. Maar
mensen die echt met problemen zitten en
daar iets van laten horen, in, wat ik dan
noem, probleemkomité's, die mensen zal
ik steunen, tenminste, als ik die problemen
kan onderschrijven. Maar het moet na-
tuurlijk redelijk blijven. Ik ben altijd iemand
geweest waar je mee kon praten. Daar
ben je tenslotte raadslid voor, om je open

te stellen voor alles wat leeft in vereni-
gingen, aktiegroepen en dergelijke.

Naar welke politieke partij(en) gaat
uw voorkeur uit In verband met een even-
tuele samenwerking In het kollege? Daar
kan ik nog niets van zeggen, dat weet ik
niet. Het ligt er aan hoe de verkiezingen
gaan uitvallen. Het zou natuurlijk makkelijk
zijn als we negen zetels krijgen. Maar
dat is natuurlijk onzin. Dat zou ik trouwens
ook onjuist vinden, ik zou nooit de meer-
derheid willen hebben. Het is wel mooi
voor de partij, maar dat is geen juiste
gang van zaken, het is niet demokraties.
Je moet samenwerking zoeken, eikaars
standpunten en argumenten vergelijken en
samen tot een oplossing zien te komen.
Dat kan bovendien plaatselijk veel mak-
kelijker dan landelijk.

Welke partij (en) sluit u persé uit?
De enige partij waar ik absoluut niet mee
wil samenwerken, dat is de cpn.

Uit de wijze waarop u uw raadswerk
doet, blijkt dat u overal persoonlijk kennis
van wilt nemen. Waarom doet u dat?
Dat vind ik een eerste vereiste. Ik word
er wel veel om uitgelachen, maar ik vind,
als je ergens over gaat praten, dan moet
je terdege weten waar je het over hebt,
dan is het fijn als je het even gezien
hebt. Maar daar gaat natuurlijk wel ont-
zaglijk veel tijd in zitten.

Met andere woorden, u twijfelt aan
de officiële berichtgeving die vanuit de
gemeente of het kollege komt? Nee, ik
twijfel er niet aan, ik vind zelfs dat het
kollege de zaken heel serieus en heel
goed weergeeft. Maar als je er zelf heen
gaat, dan kom je vaak iets tegen, wat
door anderen niet wordt opgemerkt. Zoals
onlangs bij de Wim Gertenbachschool.
Daar moest een vergaderlokaal komen,
wat natuurlijk erg veel geld kost. Ik ben
er toen heengegaan en ik zag dat er een
klaslokaal vrijwel niet gebruikt werd. Nu
dan kan je net zo goed in die klas ver-
gaderen, vind ik. Dat bespaart veel geld.
Ik geef toe dat ik van nature erg zuinig
ben. Maar aan de andere kant ben ik zó
bereid om veel geld uit te trekken voor
iets dat ik goed vind.

Hoe vormt u een mening ten aanzien
van buiten-zandvoortse zaken? Dan kan
je noodgedwongen alleen maar je infpr-
matie betrekken uit de beschikbare litera-
tuur en de persmedia.'' i£n verder de din-
gen die je van de gemeentebesturen en
van de partij krijgt. Dat vind ik erg be-
langrijk van een partij, dat je daardoor als
lid de achtergronden te weten kan komen.
Ik, als vvd-er, bel dan het hoofdbureau
van de vvd op en dan vraag ik wel eens
hoe ik iets aan moet pakken of hoe ik iets
te weten kan komen. Dan word ik soms
doorverwezen naar een kamerlid of zo.
Dat vind ik erg fijn, dat je die achterban
hebt van de partij.

En hoe doet u dat ten aanzien van
internationale onderwerpen? Dan maak ik
gebruik van kranten, boeken, radio en tv.
En ook wel persoonlijke gesprekken die
je soms toevallig hebt met mensen die er
zijn geweest. Zo heb ik een hele goeie
vriend in de Verenigde Staten en als die
met verlof wel eens hier komt, dan hoor
je toch ook andere dingen. Maar ik kan
al die landen niet gaan doorreizen, ik ben
Hilterman niet. Ron d. V.

voor
FIETSEN

. . ' en-' ' '
BROMMERS

VER5TEEGE
HflLTESTR.IB-TEL; 4499-ZBNDVqORT

nieuws kort
en klein

De in de tweede helft van april in
Zandvoort gehouden kollekte t.b.v. Simavi,
de organisatie die mediese hulp verleent
aan de bevolking in tropiese gebiedn,
heeft ƒ 1300,— opgebracht. Het plaatselijk
Simavi-komité brengt dank aan kollektan-
ten en de mensen die een bijdrage hebben
gestort, voor dit fraaie resultaat van de
inzamelingsaktie.

Afgelopen zondag nam pv 'Pleines' deel
aan een wedvlucht voor duiven die om
7.10 uur gelost werden in St. Ghislain.
Na een afstand van 221 km te hebben
afgelegd, arriveerden de duiven in onder-
staande volgorde:

J. B. Koper 1, 10, 22; Gebr. Drie-
huizen 2, 11, 14, 28; P. Peters 3, 16, 20;
W. Terol 4, 8, 12; H. Lansdorp 5, 15;
A. Molenaar 6; J. Koper en Zn. 7, 9, 23;
J. Swart 17, 21, 25; L. Bol 19, 26;
J. Fransen 13; D. Molenaar 18; C. v.
Egmond 23; D. de- Hoogd 27.

d'66 voor 't laatst ontploft
De j.l. dinsdagavond gehouden ver-

gaderlng van de zandvoortse gemeenteraad
— de laatste voor de verkiezingen van
29 mei a.s. — begon met een verklaring
van d'66-er J. WIJNBEEK, waaruit wij
het navolgende citeren:

'D'66', aldus de heer Wijnbeek, 'is
niet voor eeuwigheid en amen in 't leven
geroepen. De partij werd geboren uit
onbehagen, uit onvrede over het politiek
bestel in de jaren zestig en om aan de
demokratie een nieuwe impuls te geven,
van onderop — uit ontzag voor de mens,
de mondige burger'. Deze injektie, ver-
volgde de demokraat zijn verklaring, heeft
een ander denken op gang gebracht, maar
boette zelf aan kracht in. Een injektiespuit
heeft nu eenmaal een bepaald volume. De
heer Wijnbeek betoogde verder, 'dat het
doel van d'66 de eksploisie was en niet de
eksistentie'.

Vanwege de ongunstige ontwikkelin-
gen op landelijk niveau, zo vervolgde de
afgevaardigde, besloot d'66 in Zandvoort
samen met de psp-ppr verder te gaan.
Aanvankelijk leek de samenwerking met
deze partijen 'te klikken' en de heer Wijn-
beek wees daarbij op de inschrijving in
het plaatselijk kiesregister van psp-ppr-d'66
onder de naam progressief Zandvoort.
D'66 liet zich niet afzonderlijk inschrijven
in het kiesregister, maar psp-ppr deden
dit wel, aldus de demokraat. De manipu-
latie kwam aan het licht tijdens een op
15 maart gehouden openbare vergadering
van de drie partijen in het Gemeenschaps-
huis. Toen bleek, vervolgde de heer
Wijnbeek op verontwaardigde toon, dat
d'66 slechts diende als klimpaal voor een
aantal 'regeringsgeile politieke huurlingen'.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Halestraat 63 B • Telefoon 4417

Wijnbeek komt uit de bus met
regeringsgeile politieke huurlingen

De bedoelingen van de psp-pp_r waren
anders dan zij tevoren hadden geëtaleerd
en d'66 besloot zich terug te trekken. Zo
eksplodeerde, aldus de heer Wijnbeek
aan het slot van zijn verklaring, de pro-
gressieve kombinatis in Zandvoort, met
als gevolg dat d'66 uit de gemeenteraad
zal verdwijnen.

Na deze verklaring ging de vergade-
ring over tot de behandeling van de voor
de bijeenkomst vastgestelde agenda. Van
een aantal punten die aan de orde kwamen
volgt hier een beknopt overzicht.

Ondanks de protesten van verschil-
lende raadsleden in de onlangs gehouden
vergadering van de raadskommissie van
publieke werken tegen het nieuw te bou-
wen vvv-kantoor aan het Raadshuisplein,
heeft de raad toestemming gegeven voor
de bouw. Btv-er PAS vond het schetsplan
van het nieuwe vvv-kantoor net een 'grote
gebakstaart met een hele lange punt,
kortom een afschuwelijk ding dat zeker
geen visitekaartje voor Zandvoort zal be-
tekenen'. Dat de schoonheidskommissie
dit plan had goedgekeurd was voor de
heer Pas niet interessant. 'Die kommis-
sie heeft wel meer een bok geschoten', zo
verklaarde hij. Tijdens zijn betoog ver-
anderde de heer Pas van standpunt, omdat
hij het toch fantasties vond dat er iets in
de plaats van het bestaande vvv-gebouw
komt. 'Wat er ook komt, alles is beter .
dan nu'. Toch stemde de plaatselijke btv-
afgevaardigde tegen het voorstel van

b en w maar kwam later on de avond weer
op dit standpunt terug. Toen was het
echter te laat, want de beslissing was al
gevallen.

De heren FLIERINGA (inspr, nu) en
WIJNBEEK (d'66) vonden het ontwerp voor
het vvv-gebouw wel aardig, maar het Raad-
huisplein de verkeerde plaats. De eerste
stelde, dat, als de raad dit voorstel goed
zou keuren, de gemeente was gebonden
aan dat bepaalde gebouw op die bepaalde
plaats. 'Maar dat gebouw misstaat bij
het visitekaartje nummer één van Zand-
voort: het raadhuis'. Ook de socialist
v. d. HEIJDEN, die namens zijn fraktie
sprak, was niet erg blij met dit voorstel en
vond dat men dit plan er nu niet 'door
moest drukken'. De eerste burger van
Zandvoort vond dit een insinuerende op-
merking van de pvda-afgevaardigde. Zijn
fraktiegenoot WEBER echter was blij,
dat 'de ijskotent die er nu staat' weg zou
gaan.

Burgemeester NAWIJN stelde in zijn
reaktie op de diskussie in de raad, dat
de tegenstanders van dit voorstel één ding
vergaten. 'Hier wordt niet gevraagd of
u het een mooi gebouw vindt, maar of de
raad bereid is de benodigde grond voor
het nieuwe vvv-kantoor beschikbaar te
stellen'. Toch betrok de burgervader even
later het gebouw zelf in de diskussie
door te spreken van een bouw, dat op het
Raadhuisplein niet 'storend' zou zijn en
dat dit ontwerp respekt afdwingt.

Bij het agendapunt 'wegen in zuid-
Kennemerland en woningbehoefte in Zand-
voort' kwam ook de brief van minister
Gruyters (volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening) ter sprake, waarin deze zich
uitspreekt tegen het aanleggen van nieuwe
wegen naar Zandvoort, een mening die
nu ook door het kollege wordt gedeeld.

De pvda-fraktie sprak zich bij monde
van de heer WEBER uit tegen de wegen.
'Toch zal aanpassing van de Zandvoortse-
laan nodig zijn, een eerste vereiste zelfs
door bijvoorbeeld aansluiting op de wes-
telijke randwegl Ook deed zijn fraktie de
suggestie om de oude trambaan te be-
straten en deze voor ambulance- en open-
baar vervoer open te stelen.

Arp-er KEUR vond het tendentieus
dat de wereld tegenwoordig kapot gaat
aan de angst voor groei. Toch was dat de
gedachte die er uit de brief van de mi-
nister sprak, zo stelde hij. 'Maar ik kan
me nauwelijks voorstellen dat dit de wer-
kelijkheid benadert'. De anti-revolutionair
stelde dan ook voor om samen met de
gemeenten Haarlem en Heemstede en de
provincie de wegenproblematiek in zuid-
Kennemerland te onderzoeken, waarbij hij
zelf de weg de Ranitz wilde uitsluiten.

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) en de de
heer PAS (btv), beide geporteerd van
nieuwe wegen naar Zandvoort, vonden dat
de minister niet erg op de hoogte was van
de zandvoortse problematiek, omdat de
toekomst van de badplaats juist van die
wegen afhangt. Btv-er Pas vond de brief
zelfs 'brutaal' en dat daar dan ook 'zo
straf mogelijk tegen ingegaan moest
worden'.

Demokraat WIJNBEEK kon het hier
helemaal niet mee eens zijn. 'De minister
is terdege geïnformeerd. Ik heb zelf het
genoegen gehad met de bewindsman —
eveneens lid van d'66 — over deze zaak
te diskussiëren'.

Het viel bij deze laatste raadsver-
gadering voor de verkiezingen overigens
op, dat vele raadsleden zich terdege had-
den voorbereid en hun mening over de
verschillende agendapunten op schrift
hadden gezet.

GEEN AVONTUUR MAAR EEN
VERANTWOORD BESTUUR

Lijst 2 CDA
29 MEI

Affiches en programma's verkrijgbaar
bij de diverse secretariaten

ARP - CHU - KVP

10—16 mei 1974
Geboren: Claudia, d.v. A. G. Vossen

en A. E. Molenaar.
Overleden: Pietertje de Jong, oud 76

jaar, gehuwd met G. N. de Heer; Fokko
Kunst, oud 49 jaar, gehuwd met H. Stam;
Johan Michaël Schmidt, oud 93 jaar,
gehuwd met C. E. Musier; Barbara Wessel,
oud 78 jaar.

Ondertrouwd: Baruch Raber en Anneke
Coster.

Gehuwd: Alfred Baardhout Paap en
Henriëtte Catharina Petronella van den
Bogaard; Cornelis Wiltenburg en Eveline
Clara Kemp; Frank Henri Bonset en
Elisabeth Eikendal; Ifor Theodore Welling-
ton Baynes en Marianne de Vries; Helmut
Weigl en Maria Carolina Johanna Siebers.

Geboren buiten de gemeente: Bianca,
d.v. E. L. J. Bol en E. F. Reijer; Alain,
z.v. F. M. Kroese en N. Holsteijn; Maurice,
z.v. K. Loos en K. Sieraad; Marjolein, d.v.
G. Morriën en l. van Puffelen; Ivo, z.v.
H. P. M. temmens en P. A. M. Janssen;
Patrick, z.v. R. Landman en S. Versfeld
Frenay; llse, d.v. P. A. Muijnck en C. P.
Bos; Sander, z.v. A. Drommel en Y. Kees-
man; Arvid, z.v. P. J. Mulder en H. Derks.
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Dankbetuiging
Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven en belangstelling betoond na het overlijden
van onze inniggeliefde moeder, schoonmoeders groot- en overgrootmoeder

JOHANNA TERMES-VAN AARDEN
betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens ons allen:
P. TERMES

Zandvoort, mei 1974

Dankbetuiging ' -'•
Het is ons onmogelijk om een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de attenties bij
ons 40-jarig huwelijksfeest. Wat wij ge-
kregen hebben aan bloemen en cadeau^:
was overweldigend. Daarvoor allen hartelijk
dank.

Fam. Kerkman
Willemstraat 21
Zandvoort

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui- ..
tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

313233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 18 en zondag 19 mei:
Zr. J. Havers, Gasthuishofje 27, tel.. 279.1;or

Heden overleed tot onze diepe droef-
heid, in de gezegende leeftijd van
bijna 93 jaar, onze lieve, zorgzame
vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

. CORNELIS TEROL ,
, -weduwnaar van Elizabeth Bol

Uit aller naam:
C. Terol

Zandvoort, 16 mei 1974
Nieuwstraat 10
Correspondentie-adres:
Burgstraat 7, Zandvoort

De crematie zal plaats vinden op
maandag 20 mei a.s. 's middags om
2.56 uur in het crematorium te Drie-
huis-Velsen.
Vader is opgebaard in de rouwkamer
van het Rusthuis „Hulsmanshof",
Nieuwstraat 10 te Zandvoort.
Bezoekuren: 's middags van 3.00—

,4,.0_0 uur, 's avonds van 7.00—8.00
' uur.

Gelegenheid tol condoleren na de
cremateplechtigheid in de ontvang-
kamer van het crematorium.
Vertrek vanaf Nieuwstraat 10 om
2.25 uur.

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 19 mei:
10.30 uur: ds. C. Mataheru.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREF. KERK
Zondag 19 mei:

10.00 uur: dr. P. J. Richel te Heemstede.
19.00 uur: dr. P. J. Richel te Heemstede.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 1£v

Zondag 19 mei: '
10.30 uur: mej. l. Kuper, theol. kand."
te Leiden.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniél. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE E VANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur. ^,

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30.uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasvarzekerlngen

off iciële berichten

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat overeenkomstig artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening in-
'gaande-20;mei 1974 gedurende een> maand
ter" 'gêWiëentesecretarie, bureau volkshuis-
vesting erf"'ruimtelijke ordening voor een
ieder ter inzage ligt een ontwerp tot aan-
vulling van de voorschriften behorende bij
hst vastgestelde bestemmingsplan „Fahren-
heits.traa.t 3".
Óe .aanvulling omvat de mogelijkheid tot
het--uitbreiden van de woningen aan de
achterzijde in genoemd bestemmingsplan
met teji hoogste 3 m, mits de afstand tot
de ichtererfafscheiding niet minder wordt
dan 10 m en de hoogte niet meer dan de
eerste bouwlaag met een maximum van
2.65 'm.
Gedurende de termijn van de terinzageleg-
ging i.kan een ieder schriftelijk bij de ge-
meenteraad bezwaren tegen het ontwerp
indienen.
Zandvoort, 14 mei 1974

' , . ,,j De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van 27 mei 1974
gedurende 14 dagen ter gemeentescertarie,
, afd. A_[gemene Zaken (bureau volkshuisves-

ting-eh "ruimtelijke ordening) voor een ieder
ter inzage ligt het bouwplan voor het op-
richten van een VVV-kantoor op het Raad-
huisplein.
Gedurende de termijn van de terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen het
bouwplan indienen.
Zandvoort, 16 mei 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

moet of mag er gedoopt worden
in de noordbuurt?

In de gemeenteraad van dinsdag j.l.
kwam ook de, In het eerste nummer van
de 'noordbuurtkrant' zo verguisde, nota
over het bestemmingspan noordbuurt ter
sprake. De raadsfrakties daarentegen ^
waren vol lof over deze nota, waarin wordï
gekonkludeerd, dat de hoofdopzet van.
het plan behouden moet-bjijven en slechts
naar incidentele wijzigingen gestreefd***
dient te worden. In de slotzin van deze
nota nodigt het kollege'de raad^Hiit om
hun instemming met het gevoerde beleid
te betuigen, hetgeen dinsdagavond ook is
gebeurd.

Maar voor het zover was vroegen
vele raadsleden het woord. De heer
FLIERINGA (inspr.. nu) vroeg zich af of
er nu gesloop mag worden of dat er vele
huisjes in de noordbuurt gesloopt móéten
worden. Stedebouwkundige Mix beweerd,
dat er in het bestemmingsplan alleen aan-
gegeven staat wat gesloopt mag worden,
de architekten v. Oostrum, Reinbergen en
Schipper, sypathisanten van het noord-

buurtkomité, zijn echter een tegenstelde
mening toegedaan. Zij stellen in het on-
langs verschenen tweede nummer van de
'noordbuurtkrant', dat de op het sanerings-
plan aangegeven rooilijnen van de ge-
plande bouwkavels ook de noodzakelijke
sloop van huizen tengevolge zal hebben.
De heer Flieringa vroeg zich dan ook af,
welke van de twee partijen gelijk had.

(Ch/erigens vond hij het 'ondoenlijk' het
•'plan -in-zijn geheel te veranderen. 'Binnen

het raam van de mogelijkheden zal alles
geprobeerd moeten worden, we moeten '

'"'elkaar niet "met ëèVi moker dp het hoofd
blijven slaan', zo beëindigde hij zijn

-ketoog.
Burgemeester NAWIJN antwoordde

op de vraag van de heer Flieringa, dat het
van verschillende faktoren afhing of er
gesloopt zoLiworden. 'Als er iemand bij-
voorbeeld twee huisjes tot één wil ver-
helen, zal het kollege daar niet tegen zijn.
Er kan zich- natuurlijk ook de mogelijkheid
voordoen, dat terwille van het handhaven
van een huis, iets anders opgeofferd zal
moeten worden', zo legde de burgervader
uit. Verder stelde de burgemeester, dat

ï.Sfer natuurlijk altijd mensen .zijn die te laat
'*Wakker worden, omdat ze door iets wor-

uit

In het begin van de twintigste eeuw
vormde de Passage met zijn eksklu-
sieve winkels, konserten in de estrade
en flanerende badgasten een sfeer-
volle attraktie. 's Winters werden er
de groene badkoetsjes gestald.
In 1921 werd de Passage door een
felle brand geheel verwoest, waarbij
veertien gezinnen dakloos werden.

den bewogen' wat veelal nauwelijks interes-
sant genoemd kan wordenl Hiermee doelde
hij op de wat late reaktie van de buurt op
het bestemmingsplan.

De socialist v. d. MOOLEN sprak,
mede namens zijn fraktie, zijn vreugde uit
over het plan om de Pakveldstraat in zijn
huidige vorm' te handhaven. Hij was
echter verbolgen over een zin in het laatste
nummer van de 'noordbuurtkrant', welke
luidt: 'De pvda in Zandvoort is niet te
vertrouwen'. De krant stelt, dat men uit
het verkiezingsprogramma van de pvda
gekonkludeerd kan worden, dat de pvda
zich achter de doelstellingen van buurtraad
en aktiekomité stelt. Uit een interview met
pvda-wehouder Aukema in deze koerant
van 7 mei, vervolgd de noordbuurtkrant,
blijkt echter dat de wethouder zich volledig
achter de nota van b en w stelt. 'De pvda
in Zandvoort is dus niet te vertrouwen',
zo luidt de daarop volgende omstreden zin.
De heer v. d. Moolen stelt, dat de pvda
in het gemeenteprogramma haar benadering
van deze npordbuurtkwestie heeft ge-
geven en wil proberen dat in het
bestaande saneringsplan tot zijn recht
te laten komen. 'En als alle programma's
van de politieke partijen bekend zijn, zal
aktieleider Citroen een stemadvies geven.
Vader Citroen die weet het wel. Dat moest
ik even kwijt', zo staat er in zijn verklaring.

Ook de heer KEUR (ar) stak zijn
irritatie over de noordbuurtkrant niet onder
stoelen of banken. 'Het komende gesprek
tussen b en w en het buurtkomité zal
een andere toon moeten hebben. De raad
zelf en haar deskundigen kunnen beter
over de problematiek oordelen, dan het
buurtkomité. Dat blijkt wel uit het schots
en scheef strooien met papier, wat het
buurtkomité nauwelijks kan vullen en
waarin ze alleen maar met paardevijgen
kunnen gooien. Ik sta dan ook volledig
achter deze nota en hoop dat de uitvoering
van het bestemrningsplan een snelle
voortgang kan vinden'.

D'66-er WIJNBEEK reageerde hierop
met te zeggen, dat hij de irritaties van de
heer Keur wel kon begrijpen, maar dat
het komité de zaken wat op scherp zet
vond hij niet erg. Want de heer Wijnbeek
kon zich ook voorstellen, dat aan de zijde
van de buurt irritaties waren ontstaan
door de manier waarop het kollege hun
handtekeningenakties in de nota hebben
gebruikt, nl. als argumenattie om niet op
de doelstellingen van het komité in te
gaan. 'De stellingname van de buurtraad
doet mij vermoeden, dat het komende
overleg met het kollege vruchtbaar zal
zijn'.

De eerste burger van Zandvoort ant-
woordde, dat er 'op elke zinnige gedachte
van de kant van de noordbuurt zal worden
ingegaan'. Maar het was zijns inziens
onjuist een aantal stellingen te poneren
als enig waarachtige en daarmee het hele
plan ondersteboven gooien. De stel-
lingen of suggesties waar het hier nu om
gaat zijn de volgende: niet verder slopen,
het bestaande stratenplan handhaven,
het karakter van de buurt behouden en tot
woon- en woningverbetering overgaan.
Hiervoor hebben 1088 mensen hun hand-
tekening gezet. En zoals de heer Wijnbeek
het stelde: 'De nota doet voorkomen, dat
een indertijd genomen besluit een wet
van meden en perzen is. Bovendien stelt
b en w voor de hoofdopzet van het be-
stemmingsplan te handhaven vanwege de
financiën. Maar de wensen van de mensen
die in de noordbuurt wonen zijn van een
grotere importantie, dan de centen alleen'.

Ook de liberaal JOUSTRA liet zich
in deze duskussie niet onbetuigd en ver-
zocht het kollege 'de fleksabiliteit die zij
toepast in de Pakveldstraat, ook toe te
passen op het resterende gedeelte van de
noordbuurt en met deskundigen op het
gebied van renovatie om de tafel te gaan
zitten, zodat zo snel mogelijk de noord-
buurt een visitekaartje voor Zandvoort
wordt'. Tevens stelde hij voor de wegen
in dit gebied in de huidige vorm te laten,
dus geen verbreding van wegen.

Kvp-er VAN AS vroeg de buurtraad
meer vertrouwen in het kollege en de
raadsleden te stellen. 'Wij moeten vertrou-
wen in elkaar hebben en trachten naar de
wensen van beide groeperingen te luis-
teren, ook al weet ik, dat het voor spm-
mige mensen in de noordbuurt onplezierig
zal uitpakken'. De heer Van As ging verder
door alles nog eens op een rijtje te
zetten. 'Er zal *een gesprek met de buurt
plaatsvinden, waarin voorstellen kunnen
worden gedaan om bepaalde huisjes weer
op te knappen. Na dat overleg zei er met
een vertegenwoordiger van "de minister
worden gesproken, zodat daarna tot
wijziging of bijstelling kan worden over-
gegaan'.

Dit ging de burgervader echter te ver.
'Wij zullen elk voorstel van de kant van
de buurt op zijn merites bekijken. Elk
voorstel van het komité zal daardoor nog
geen doorgang kunnen vinden', zo reageer-
de hij op het betoog van de heer Van As.

Toen verzocht de VOORZITTER de ge-

Voor

ABONNEMENT

BELLEN

2135

WELK AKTIEF

meisje of jongeman
wil bij ons komen werken?
Leuke werkkring.

K A A S H O E K ,
Haltestraat 38, Zandvoort.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
in het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 'tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ l,— verhoogd voor
administratiekosten.

Te koop mooie kinder-wan-
delwagen, kombinatie, don-
ker blauw velours. Telefoon
5367.

Gratis af te halen grijs ge-
streept poes, krijgt geen
jonge poesjes meer. Telef.
4629.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023—377767.

s t e n c i I w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Tweede hands Daaleman
zadel te koop. A. J. v. d.
Moolenstraat 62 zw. 's av.
of tel. 023—31 0859^

Wie wil mij helpen met het
duivenhok schoon te maken?

Tel. 3420.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Te koop houten vlet met
15 pk buitenb.mot. (petr.),
zware boottrailer + vergun-
ning voor rondv. Tel. 5566.

Te koop strandtrailer op
luchtbanden ƒ 150,-, zware
lier met staalkabel / 125,-,
tezamen ƒ 250,-. Tel. 5883.

Bakkerij J. v. d. Werff
Gasthuisplein 3, vraagt

WINKELMEISJE
van 16 of 17 jaar

voor hele dagen. Tel. 2129.

Voor
Omroepertjes
bellen 2135

LEEFT LOU?
JA, HIJ BEWEEGT.
KOMT LOU?
JA, LOU KOMT.
LOU KOMT NIET
VOOR JOKER.
LOU KOMT OP
VOOR MENSEN c"
DIE OOK NIET
VOOR JOKER
WILLEN STAAN.

LOU KOPER KOMT
OP
VOOR MENSEN
DIE "•» "•==;
NET ALS LOU
VINDEN
DAT HUN LOT
NIET MOET
AFHANGEN
VAN EEN BESLISSING
DOOR EEN
HANDVOL BESTUURDERS
ZONDER HEN,
OVER HEN
EN VOOR HEN
MAAR
DAT ZIJ ZELF
DE KANS
MOETEN KRIJGEN
DUIDELIJK TE MAKEN
WAT ZIJ WEL
OF NIET WILLEN.

(Wordt vervolgd)

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor f 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.
Voor fouten In telefonisch

Te koop aangeb. Etna keu-
kenkachel, gashaard, koel-
kast 175 Itr., TV, 2 wasta-
fels, stapelbed +• 2 matras-
sen en een 2-pers. spiraal.
Tel. 2098.

Te koop gevr. vlet m. bui-
tenboordmotor. Tel. 5287.

Flinke werkster gevr. één
ochtend p.w. Mevr. Nieveld,
Vinkenstraat 42.

Lelijke eend voor onderde-
len te koop, bouwjr. 1965,
motor en banden in i.pr.st.
A. J. v. d. Moolenstraat 14.

Bodega NOORD

*In verband met
het éénjarig
bestaan van onze
zaak, broeinest
van aktiviteiten,
geven wij
hedenavond een

GROOT
FEEST

waar de
champagne zal
vloeien.
Speciaal voor
onze kollega's uit
het horecabedrijf
hebben wij de
nachtelijke uren
van 3-5 uur
gereserveerd.

Te koop Chinees kleed licht
blauw 275x363, Empire
dressoir met marmer blad
en veel koper lengte 2 m.
Tel. 023—3340 14.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't Kinderwinkeltjë
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes. van 2 — 14 jaar.
Buureweg 1 — 3. Tel. 6580.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A.
Leidsevaart 82, teL (023)

31 6092 • Haarlem

Meisje 20 jr. zoekt kamer
met kookgelegenheid. Telef.
2817 na 19.00 uur.

meenteraad om tot stemming van de'nota '
over te gaan, zich daarmee uitsprekende
over het gevoerde en nog te voeren beleid
van hej^ kollege. Daar waren de heren
Rudenkot.-(vvd), Flieringa (inspr. nu)
en Wijnbeek (d'66) het volstrekt mee
oneens. Zij vonden, dat de inhoud van de
nota niet in stemming mocht worden ge-
bracht, althans niet op die avond, omdat
de nota juist een goed uitgangspunt voor

,het gesprek met de buurtraad was. 'Hoe
is het nu met de hele procedure gesteld,
beslissen wij nu eerst of gaat het kollege
eerst met de buurt praten. Ik heb in
ieder geval geen behoefte om me over de

nota uit te spreken', zo betoogde de heer
WIJNBEEK. Toch werd er even later op
die avond gestemd en met de heren
Joustra, Rudenko (beiden vvd), Flieringa
(inspr. nu) en Wijnbeek (d'66) als tegen-
stemmers werd de nota over het bestem-
mingsplan noordbuurt aangenomen.

De burgemeester stelde die avond
eigenlijk de vertrouwenskwestie, zoals uit
zijn woorden everl voor de stemming blijkt:
'Waarom kan de raad zich niet uitspreken
over een goed beleid van dit kollege en
van alle vorige kollege's. De gemeenteraad
moet de moed, op kunnen brengen om, dit.
beleid goed te'Neuron'. ' jhim



NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005-D 2706

De gezamelijke Zandvoortse
S L A G E R S

maken bekend dat vanaf a.s. maandag 20 mei
hun winkels tassen

13.00 en 14.00 uur gesloten zijn en
's zaterdags na 17.00 uu? gesloten zijn

ja, misschien «en

oude schoen. Je

weet het nooit.

Maar met een

advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb Je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen

naar nummer 2135.

Bouw-Bond NVV
afd. ZANDVOORT

INLEVEREN VAC; BOEKJES
Dinsdag 21 mei van 7 tot 9 uur van A tot K.
Woensdag 22 mei van 7 tot 9 uur van L tot Z.
Vrijdag 24 mei v. 7 tot 9 u. v. ongeorganiseerden.

Het bestuur van „DUYSTERGHAST';
deelt de leden mede, dat het so-
ciëteitsgebouw uitsluitend

hedenavond
G E S L O T E N I s .

Vergeet u zondagavond niet?

'De dames worden tevens
maandgavond verwacht.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Zag u onze

NIEUWE COLLECTIE
BIKINI'S en T-SHIRTS al?
Kom eens kijken
KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32, tel. 6975

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43
Zandvoort - Telefoon 2756

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

BELANDVOORT

ZANDVOORT
:, te koop

DR. C. A. GERKESTRAAT. vakantieflatje.- Ind.: woonkamer met kitchenette,
2 kl. slaapkam., toilet/douche.
Vraagprijs ƒ 40.000, — .

TJ. HIDDESTRAAT, 2-kamerflat met keuken en douche.
Vraagprijs / 60.000, — f < _ ,

VAN SPEYKSTRAAT, vrijstaand woonhuis met zomerhuis. Ind.: beg. gr.
kamer-ensuite, gang, keuken, toilet; 1e verd.: 4 slaapk. Ind. zomer-
huis: 2 vertrekken, keuken, toilet. Alleen gegadigden die een kleine
huurwoning kunnen aanbieden worden verzocht te reflecteren.

BURG. VAN ALPHENSTRAAT, 3-kamer parterreflat (voorheen 4-kamerflat)
met keuken en badkam. met-ligbad en berging.
Vraagprijs ƒ 100.000,—.

FAHRENHEITSTRAAT, goed onderhouden tussenwoning, met voor- en
achtertuin, garage en gas c.v. Ind.;, beg. gr. woonkamer met parket
en schouw, moderne keuken, toilet; 1e yerd.: 3 slaapkam., douche-
kam.; 2e verd.: gr. zolderkam. en berging.
Vraagprijs ƒ 110.000,—.

FRANS ZWAANSTRAAT, gunstig gelegen hoekhuis met tuin, garage en
gas c.v. Ind.: beg. gr. woonkam. met parket en openhaard, gr.
keuken, eetkamer, toilet; 1e verd.: 3 slaapkam., badkam. met zit-
bad; 2e verd.: zolder met zolderkamer.
Vraagprijs ƒ 129.000.—.

FENEMAPLEIN, luxe 4-kamerflat met garage, moderne keuken en badkam.
met ligbad.
Vraagprijs / 155.000,—.

VINKENSTRAAT, vrijstaande 'bungalow met tuin rondom, garage voor 2
auto's, c.v. (olie). Ind.: grote hal met eethoek en gas-openhaard,
grote woonkam. niet parket en openhaard, 2 slaapkam., badkam.
met ligbad, moderne keuken, bijkeuken.
Vraagprijs / 195.000,—.

HOGEWEG, royaal vrijstaand herenhuis met garage en grote tuin (ca.
800 m2). Ind.: souterrain: stookkelder, keuken, toilet, badkam.,
kamer; beg. gr.: gangjgajaxvan aan de linkerzijde drie in elkaar
lopende vertrekken (met parket) en„aan de rechterzijde drie ver-
trekken; 1e verd.: 4 slaapkam. met bergruimte, gr. zolder.
Vraagprijs ƒ 295.000.—.

ZEESTRAAT, horecabedrijf bar/café ca. 90 m2 met bovenwoning bestaan-
de uit 3 kamers, keuken, douchekam. en gr. zolder.
Vraagprijs excl. goodwill ƒ 187.500,—. ,

ZEESTRAAT, horecabedrijf ca.,.100 m2 bar/discotheek, moderne inrichting
met inventaris en bovenwoning.
Vraagprijs ƒ 225.000,—.

ZANDVÖORT
"' te huur

TOLWEG, winkel met dagverblijf, keuken, toilet, kelder, c.v. aanwezig.
Overname.
Huurprijs excl. gas/water/electra en c.v. per maand f 500, — .

CURIESTRAAT, bedrijfspand. Ind.: beg. gr. bedrijfsruimte ca. 70 m2,
kantoor, keuken, toilet, garage; Ie verd.: bedrijfsruimte ca. 100 m2.

KONINGSTRAAT, bedrijfsruimte, parterre ca. 100 m2 met open terrein
ca. 35 m2.
Huurprijs excl. gas/water/electra en telefoon / 4.000,— per jaar.

HAARLEM
te koop

RAAMVEST, horecabedrijf, 2 bars met vrije bovenwoning. Ind.: souterrain:
entree, toiletten, 1 bar met pantry; beg. gr.: 1 bar met discotheek,
dansvloer, toiletten; 1e en 2e verd.: woonhuis en 5 kam., keuken
en douchekam.
Vraagprijs ƒ 260.000,—.

HAARLEM
te huur

HOUTPLEIN, kantoorruimte ca. 60 m2 gelegen op eerste verdieping, be-
staande uit 2 kam., keuken, toilet.
Of kantoorruimte ca. 100 m2 gelegen op de tweede verdieping,
bestaande uit één grote ruimte met keuken en toiletten.
Huurprijs n.o.t.k.

Inlichtingen Makelaardij

ing. G. A. CENSE
l t Q '

Kostverlorenstraat 116 - Zandvoort - Telefoon 02507—2614

HUUR/VERHUUR

ADMINISTRATIE

HYPOTHEKEN

AANKOOP/VERKOOP

ASSURANTIËN,

TAXATIES
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gevangen
Gaat Zandvoort, dat eens het
neusje van de zalm was, het
predikaat 'vooraanstaande
badplaats' verliezen?
Eén ding is zeker:
Er moet iets aan gedaan worden -
er kan iets aan gedaan worden.
Met een gemeenteraad die het
welzijn van Zandvoort, haar
inwoners én gasten beoogt. En die
Zandvoort als vooraanstaande
badplaats wil handhaven.
Bijvoorbeeld door een eigen
casino.
Stem daarom op 29 mei - stem PAS
in de gemeenteraad. En bedenk:
hij is niet voor 1 gat te vangen.

Komt tijd, komt raad - op 29 mei
is't zover.

Joop Pas, Henk Oonk, Petra Lucassen-van Kemenade, Cor Epker,
KeesBluijs, Tony ten Broeke blijven streven naar

• betere verbindingswegen
• representatief VVV-gebouw (met goede informaties op Europees niveau!)
• betere rekreatie voor de gasten
• organisatie kulturele en populaire evenementen
• snellere besluitvorming m.b.t. ingediende plannen

o.a. voor Zandvoort Noord!

PAS
PARTIJ VOOR
BEVORDERING
TOERISME EN
VERKEER

BTV
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richard van as zoekt 't
in vertrouwen en respekt

Lijsttrekker van de plaatselijke poll-
tleke groepering cda — een samenwer-
klngsverband tussen kvp, arp en chu — Is
Richard van As (42). Voor hem zullen
de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen
pas slagen, als de cda met het huidige
aantal van 4 zetels in de nieuwe raad zal
terug keren. Toch verwacht v. As dat niet,
omdat zowel de kvp als de ar-ch met
een restzetel in de gemeenteraad zijn
gekomen. 'Dit Is ook een punt geweest bij
de besprekingen om tot de cda te komen,
maar ter wille van de samenwerking heb-
ben we de konsekwentle aanvaard, dat
de cda waarschijnlijk met 3 in plaats van 4
mensen In de raad zal komen'.

Richard van As, werkzaam bij de KLM
als chef van de personeelsrestauraties,
is eigenlijk van huis uit in de politiek
terecht gekomen. Zijn vader is aktief
geweest bij de heroprichting van de ka-
tholieke arbeidersbeweging in 1946, de
voorloper van NKV. Bovendien is het hele
gezin altijd van vele verenigingen lid ge-
weest en was sterk betrokken bij het hele
politieke gebeuren. Waarom de heer Van
As juist van de kvp lid is geworden en
niet van een andere politieke partij, komt
'omdat ik van huis uit katholiek ben en de
binding met de kerk, vooral vlak na de
oorlog, erg sterk was. In '69 ben ik wel
door de ppr benaderd, maar voelde me
niet tot die partij aangetrokken, omdat
ik het bestaansrecht van de ppr betwij-
felde en het niet juist vond, om door lid
te worden van de ppr, in het pvda-kamp
getrokken te worden. Dit voorval heeft bij
mij juist stimulerend gewerkt om nog
aktiever voor de kvp te zijn. Ik heb dan
ook moeilijkheden met het beleid van het
huidige kabinet, zoals op het punt van
eigen woningbezit. Van de zijde van de
pvda heeft men het eigen woningbezit
altijd gepropageerd, terwijl ze dat nu
ekstra gaan belasten. Bij de sociale voor-
zieningen, iets waar de socialisten nogal
voor gestreden hebben, zien we dat de
eigen groepering er te veel misbruik van
maakt. Verder heb ik als werknemer nogal
wat moeite met de machtigingswet.

— Waarom bent u in de gemeente-
raad gaan zitten en wat staat u daarmee
voor ogen?

Omdat ik altijd veel in het vereni-
gingsleven heb meegedraaid, vooral bij het
vakbondswerk, en daarin ook vele bestuurs-
funkties heb vervuld, ben ik in 1960 door
de kvp benaderd om op hun kandidaten-
lijst te staan. Wat ik met het raadswerk
wil bereiken is, dat de verlangens van de
bevolking zoveel mogelijk gerealiseerd
kunnen worden. Daarvoor is het nood-
zakelijk, dat alle lagen van de bevolking
in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd,
zodat de afgevaardigden die verlangens
in de raad naar voren kunnen brengen. In
overleg en samenwerking met de andere
raadsleden moet dan getracht worden die
verlangens te realiseren. Daartoe zal de
raad zoveel mogelijk als eenheid moeten
optreden.

— Bent u dan ook bereid om de
verlangens van die groeperingen, die niet
In de raad zijn vertegenwoordigd — zoals
wijkraden en aktiegroepen — in de
gemeenteraad naar voren te brengen?

Laat ik dan voorop stellen, dat ik het
niet juist vind als raadslid mee te draaien
in een aktiegroep. Voor verenigingen ligt
dat anders, voor hen kan het zelfs voor-
delig zijn om iemand in de raad te hebben.
Een aktiegroep kan evenwel zeer belang-
rijk zijn om de raadsleden te informeren.
Ik zou dan ook wel rekening willen houden
met de verlangens van die groepen. Het
standpunt van de noordbuurtraad bijvoor-
beeld is niet de mijne, maar ik houd wel
rekening met hun wensen en zal trachten
een kompromis tussen het standpunt van
het kollege en dat van de buurtraad te
vinden.

Zo hebben te veel mensen het beleid
van de kvp, dat zij in de afgelopen vier
jaar heeft gevoerd, alleen op het punt
van het circuit beoordeeld (de kyp-afge-
vaardigden waren tegen voortzetting van
het circuit, red.). Dat vind ik fout, omdat
men een raadslid de vrijheid moet geven
naar zijn inzichten te handelen.

— Zoudt u die groeperingen, meer
dan tot nog toe, struktureel bij de besluit-
vorming willen betrekken?

Stel dat de noordbuurtraad een infor-
meel kontakt met b en w had gehad, nog
voor dat er in de gemeenteraad over de
wensen van de noordbuurt was gesproken.
Als er uit zo'n gesprek dan konkrete
plannen komen, kan ik me voorstellen dat
de raad zich gepasseerd voelt. Als er
een onderling vertrouwen tussen beide
partijen bestaaf kan ik er we[ mee
akkoord gaan, maar het zal moeilijk blijven

Van As: 'cda moet zich voor iedereen
openstellen ...'

om de betrokkenheid bij de besluitvorming
goed af te bakenen, omdat vele raads-
leden er gefrustreerd door kunnen raken.

— Hoe staat u tegenover het sane-
ringsplan noordbuurt en de nota van b en w
daaromtrent?

Ik vind het een goeie nota, omdat er
een overzicht van het hele gebeuren en
ontwikkelingen, die er in de noordbuurt
hebben plaatsgevonden, wordt gegeven.
Positief sta ik tegenover het feit, dat de
noordbuurtraad heeft gewezen op pandjes
die nog behouden kunnen blijven en was
daarom ook blij, met de toezegging van
het kollege tijdens de hoorzitting van
26 april, dat er een gesprek met de
noordbuurt zal komen. Daar zal de zaak punt
voor punt op de financiële konsekwenties
moeten worden bekeken. Als de noord-
buurtraad deze hele affaire niet in het
politieke vlak trekt, kan ik respekt voor
haar opbrengen, maar nu is het nog te
veel een strijdorgaan. Het buurtkomité zou
eigenlijk een overlegorgaan moeten zijn,
met vertrouwen in het kollege van b en w,
zodat ook het kollege vertrouwen in de
buurtraad kan stellen.

— Naar welke politieke partij(en)
gaat uw voorkeur uit, in verband met even-
tuele samenwerking in het kollege?

Ik heb geen speciale voorkeur. Wat

m
VOOR HUISEIGENAREN EN HORECABEDRIJVEN

Neem nu een service binnenhuispolis van Bouman loodgietersbedrijf te
Zandvoort. U betaald een jaarlijkse premie van / 148, — , en alle reparaties
worden door ons verzorgd. U betaald alleen de kosten van het materiaal,
dus geen voorrijkosten en montagekosten meer. (Dit geldt niet voor ver-
bouwingen en daken). Ook voor daken en zinkwerk kunt u een polis nemen
waarvan de premie afhangt van de grootte van het object.

Heeft u het eerste jaar geen reparatie gehad, dan heeft u het volgende
jaar 10% korting op de premie.

Voor een afspraak kunt u ons bereiken onder nummer 02507 — 4161

Bouman LoodgiBtor&hetlrijf
Haltestraat 32 - Zandvoort

Door mobilofoon sneller te bereiken.

ik zou willen benadrukken is, dat we ver-
trouwen en respekt moeten hebben in
iedereen en moeten kijken naar het posi-
tieve in de man.

— Welke partij(en) sluit u persé uit
van samenwerking In kollegeverband?

Geen één. Ik veroordeel niemand,
omdat we eikaars tekortkomingen behoren
te aksepteren.

— Hoe bepaalt u dan uw keuze?
Dan staat voor mij voorop, dat dit

kollege een goed kollege is (bemand door
Aukema van de pvda, N. Janssens van
inspr. nu en P. v. d. Mije van de ch, red.).

Ispr. nu_komt overigens met een
puzzel als verkiezingsstunt, maar ik hoef
die puzzel met op te lossen want inspr. nu
is al vier jaar lang een puzzel voor mij!

— Wat is volgens u politiek?
Tja, dan staan we aljemaal met onze

mond vol tanden. Er zijn mensen die
zeggen niet aan politiek te doen. Ik zeg
dan: je bemoeit je er niet mee, maar je
wordt er in de samenleving wel mee ge-
konfronteerd! Want via de vertegenwoor-
digers, die je zelf kiest of niet kiest, word
je toch met de beslissingen van hen ge-
konfronteerd.

— 'Konfesslonele politiek', is dat
noodzakelijk?

De konfessionele politiek heeft vroe-
ger veel gedaan op het gebied van
zending- en missiewerk, eigenlijk een vorm
van wat we nu ontwikkelingshulp noemen.
Ook op het terrein van het onderwijs en
de gezondheidszorg is ontzettend veel
werk verricht, vaak bekostigd uit eigen
middelen! Toch twijfelen nu vele christenen
aan het bestaansrecht van een konfes-
sionele politiek. Ik vind het erg, dat de
christen vroeger in zijn armoe solidair was
en nu in welvaart zijn solidariteit is ver-
geten. De konfessionele politiek moet zich
nu aanpassen aan de ontwikkelingen en
zich open stellen voor iedereen. De cda
moet zich niet afbakenen of laten inkap-
selen door alleen konfessionele groeperin-
gen, we moeten in de wereld staan en ons
open stellen voor een ieder. Christus stond
toch ook voor iedereen open! jhim

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N i E
Halestraat 63 B • Telefoon 4417

nieuws kort
en klein

Met het oog op de komende gemeen-
teraadsverkiezingen wordt aanstaande
zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 3 uur
's middags een politieke markt gehouden
op het Raadhuisplein. Vrijwel alle zand-
voortse partijen zullen hier met een stand
vertegenwoordigd zijn.

Het postkantoor zal van 1 juni tot
1 september op zaterdag geopend zijn
van half negen tot half twaalf 's ochtends.
De openstelling betreft alle postzaken.
Voor alle handelingen dient op zaterdag
ƒ 0,50 te worden betaald, behalve voor
zegelverkoop, telegraaf- en telefoonverkeer.

De stand in de winterkompetitie van
de Zandvoortse Bridgeclub na 32 wed-
strijden is als volgt: 1. De Bij-Vulsma
1740.58%; 2. mevr. Brossois-Roelfsema
1697.07% en 3. Jongbloed-Notterman
1686.34%.

Onze plaatsgenoten R. van Essen en
R. Molenaar, die allebei lid zijn van het
zandvoortse vrijwillige brandweerkorps,
zijn onlangs geslaagd voor het diploma
hoofdbrandwacht.

De vvd stelt zich geheel achter
het plan van de Stichting Hippodrome
Zandvoort om op het circuit van Zandvoort
paardensport te gaan beoefenen. Dit plan,
is van groot belang voor de plaatselijke
middenstand, aldus de vvd, die in dit
plan grote mogelijkheden ziet voor een
evenredig en alternatief gebruik van het
circuit. Daarom zijn de liberalen ook zeer
gelukkig dat de eksplpitant van de auto-
renbaan, de Cenav, zitting heeft genomen
in het bestuur van deze stichting. Zij
achten deze samenwerking van groot be-
lang voor de verdere ontwikkeling van het
circuit.

Aanstaande vrijdagavond komt Leo
Horn in de sociëteit Duysterghast spreken
voor leden en genodigden. De oud-inter-
nationale scheidsrechter zal spreken over
zijn ervaringen op voetbalgebied.

Evenals de haarlemse rechtbank
heeft het amsterdamse gerechtshof jongst-
leden maandag de eigenaar-eksploitant
van de seksschop aan de Buureweg vrij-
gesproken van het bezit van pornografie.
Bij een inval in januari 1971 had de zand-
voortse politie in zijn tijdschriftenhandel
een aantal seksblaadjes in beslag genomen.
Het hof achtte niet bewezen dat de be-
drijfsleider had moeten weten dat de
blaadjes die hij verkocht ook aanstoot-
gevend waren.

Ongeveer 25 vierkante meter duin-
gebied ging afgelopen zaterdagochtend
verloren door een duinbrandje aan de Ken-
nemerweg. De schade bleef beperkt door-

IN DIT NUMMER

zetten wij de serie vraaggesprekken met lijsttrekkers van de aan de gemeenteraads-
verklezingen deelnemende partijen voort met een interview met Richad van As (kvp)
en Joop Pas (btv). In voorgaande nummers publiceerden wij gesprekken met lede
Auketna (pvda), Jo Dalman (cpn), Pieter Flieringa (inspr. nu) en Jelle Attema
(vvd). Dinsdag komt Lou Koper (psp-ppr) aan 't woord. De dag daarop breekt het
moment aan waarop u via het stemhokje de oversteek maakt van de oude naar de
nieuwe raad.

het snelle optreden van de brandweer.

Door het vertrek van enkele ingezete-
nen zijn er een paar plaatsen opengevallen
in het bestuur van de afdeling Zandvoort
van de Horeca Nederland. Omdat de mid-
denstanders een voltallig bestuur in de
seizoenmaanden zeer wenselijk vinden,
nebben de leden enkele kandidaten naar
veren geschoven voor deze posten,
t.w.: de heren Landman, Paap en Duiven-
voorde. In de eerstkomende ledenverga-
dering zal het nieuwe bestuur gekozen
moeten worden.

Zaterdagmorgen reed een 22-jarige
inwoner op zijn bromfiets tegen een boom
In de Kostverlorenstraat doordat hij even
achterom keek. De man droeg geen helm.
Met een hersenkneuzing is hij opgenomen
in de Mariastichting in Haarlem.

Zondagochtend had in de Kamerlingh
Onnesstraat een aanrijding plaats tussen
een bromfiets en een auto. De bestuurder
van de bromfiets moest met hersenletsel
en een schedelbasisfraktuur overgebracht
worden naar een Haarlems ziekenhuis.

Zondag 16 juni a.s. viert pastoor

Cleophas zijn gouden priesterfeest. Op
die dag zal de jubilaris voorgaan in een
plechtige eucharistieviering in de St.
Agathakerk die om 11 uur begint. Daarna
vindt in de kerk een oficiële huldiging
plaats. Van l tot 3 uur zal in gebouw 'De
Krocht' een receptie worden gehouden. De
heer Cleophas werd in juni 1961 benoemd
tot pastoor van Zandvoort. Dit ambt
heeft hij vervuld tot november 1967, toen
hij met emeritaat ging. Sindsdien heeft hij
zich vooral ingezet voor de bejaardenzorg.

Tijdens de races en trainingen van de
afgelopen dagen zijn weer vele klachten
bij het antkircuitkomité binnengekomen.
Opnieuw heeft men gekonstateerd dat de
voorschriften van het kontrakt niet door de
Cenav worden nageleefd. Zo heeft men
bij deze races de voorgeschreven pauzes
niet in acht genomen. Ook hebben vele
auto's gereden zonder geluiddempers. Het
aktiekomité heeft de omwonenden afge-
raden de klachten nog verder bij het
gemeentebestuur te deponeren, omdat de
gemeente steeds weer toestemming geeft
tot uitzonderingen op het kontrakt. De bij
de aktiegroep ontvangen klachten zullen
worden verzameld en periodiek worden
opgestuurd naar het ministerie van volks-
gezondheid.

zandvoortmeeuwen blijft 2e klasser
Door de laatste wedstrijd te winnen

heeft Zandvoortmeeuwen het tweede
klasserschap veilig gesteld. Het won uit
tegen Schagen met 2—1, terwijl Beverwijk,
een tweede degradatiekandidaat, het niet
verder bracht dan een 2—2 gelijkspel
tegen DEM.

De strijd tussen Schagen, dat reeds
gedegradeerd was en Zandvoortmeeuwen
werd door slechts 250 mensen bijgewoond.
Bij de Zandvoorters was de geblesseerde
Maarten Koper vervangen door Engel
Koper. Het zag er aanvankelijk voor de
meeuwen niet zo goed uit. Met licht voor-
deel van de wind was de thuisklup in het
begin iets sterker en in de dertiende
minuut kon De Gier de score openen
(1—0), toen doelman Pellerin over zijn
schot heen dook. Zandvoortmeeuwen leek
een geslagen ploeg. Het was het zesde
doelpunt van Schagen in de hele kompe-
titie. Hierdoor kregen de Schagenaars
moed en de kustbewoners werden onder
zware druk gezet. Maar allengs kreeg
Zandvoortmeeuwen meer vat op het spel
en tien minuten voor rust kon Liva Lock
een hoekschop van Frans de Vlieger tot
de gelijkmaker ombuigen, (1—1).

waterstanden

23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

Na rust kwam Zandvoortmeeuwen
aanvallend uit de startblokken en in de
vijfde minuut kon Frans de Vlieger, na
goed doorzetten van Cees Bruin, de
stand op 1—2 in het voordeel van de
Zandvoorters brengen. Zij kregen nog
kansen om verder afstand te nemen, maar
verzuimden daarvan te profiteren. Liva Lock
had pech toen een kopbal tegen de paal
kwam. De gastheren counterden een paar
keer gevaarlijk, maar doelman Pellerin
wist verscheidene malen op schitterende
wijze zijn doel leeg te houden.

De vreugde bij de supporters over deze
zege werd niet onder stoelen of banken
gestoken en de tussentijds weergekeerde
trainer Nieuwenhuis werd dan ook na
afloop op de schouders genomen.

De eindstand
RCH
VIOS
DWV
Kennemers
DEM
HRC
Vitesse'22 ..,
ZVV
Stormvogels
Velsen
Zandvoortm.
Alkm. Boys
Beverwijk ..,
Schagen

luidt:
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

15
16
15
11
10
11
11
10
6
5
6
6
7
2

8
4
6

11
10
7
7
6

10
10
7
7
3
6

3
6
5
4
6
8
8

10
10
11
13
13
16
18

38
36
36
33
30
29
29
26
22
20
19
19
17
10

45—18
44—22
35—18
34—22
31—27
33—27
41—26
23—29
20—34
20—29
33—42
26—34
20—41

6—42

H. W.
04.01
04.44
05.28
06.16
07.11
08.11
09.20
10.29
11.44

L.W.
12.53
00.30
01.11
02.00
02.50
03.44
04.40
05.49
07.02

H.W.
16.28
17.10
18.00
18.50
19.40
20.40
22.00
23.04

L.W.
12.1 1
13.00
13.39
14.28
15.18
16.08
17.17
18.33
19.55

vpor
FIETSEN
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BROMMERS

VER5TEEGE
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familieberichten

Op 28 mei a.s. hopen onze ouders
en grootouders

N. SIERAAD
en

K. SIERAAD-DE MUINCK

hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gelegenheid om te feliciteren op
zaterdag 25 mei a.s. in het Gemeen-
schapshuis, Louis Davidsstraat, om
20.00 uur.

Hun dankbare
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Nog onder de indruk van uw geweldige be-
langstelling bij ons 25-jarig huwelijk, danken
wij u allen hartelijk. Ook mevr. E. Roosen-
Paap van Hotel Interlaken, Ot en Jan
Termes en hun medewerkers/sters voor
hun bijzondere gastvrijheid.

Rie en Huig Molenaar
Westerstraat 10

Zandvoort, mei 1974

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Donderdag 23 mei:
Zr. S. M. Molenaar de Wilde, v. Lennep-
weg 93, tel. 2720.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Donderdag 23 mei:

Hemelvaartsdag
9.00 uur: drs. J. W. Beks. Gemeenschap-
pelijk Geref.-Hervormde dienst.

Zondag 26 mei:
10.30 uur: drs. J. W. Beks.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel. Dhr. C. Spaans.
Afscheid van de oudste jeugdkapellers.

GEREF. KERK
Donderdag 23 mei:
Hemelvaartsdag

9.00 uur: drs. J. W. Beks (dienst in
Herv. kerk).

Zondag 26 mei:
10.00 uur: ds. J. de Waard.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 26 mei:

10.30 uur: drs. W. Chr. Smits,
n.h. Edam.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniêl. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN. Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

Eli officiële berichten
Bekendmaking

Ophalen huisvuil
De directeur van de dienst van publieke
werken maakt bekend dat op Hemelvaarts-
dag 23 mei a.s. geen huisvuil zal worden
ongehaaid.
Deze ophaaldag wordt niet ingehaald. Men
kan hierin voorzien door het gebruiken van
een extra plastic zak (verkrijgbaar bij de
melkhandel).

C. H. Vogt

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluit
van 14 mei 1974 op grond van artikel 21
van vorengenoemde wet heeft verklaard,
dat voor een gedeelte van het Raadhuis-
plein een bestemmingsplan wordt voorbe-
reid.
Genoemd besluit ligt met een tekening,
waarop met een rode omlijning het gebied
is aangegeven voor een ieder ter inzage
ter gemeentesecretarie, afdeling algemene
zaken, bureau volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening.
Zandvoort, 15 mei 1974

De Burgemeester voornoemd,
(get.) A. Nawijn

familie en'handelsdrukwerk ,

drukkerij ÖUflt v/h gertenbach
achterweg l,"tel..-:658l. zandvoort

joop pas wil de dingen
op z'n zandvoorts bekijken

Joop Pas Is 64 jaar en lijstaanvoerder
voor de partij voor bevordering toerisme
en verkeer (btv). Hij komt op voor de
middenstand en de horeca. Dat blijkt zelfs
uit de plaats waar dit Interview wordt
gehouden, het café 'Het Wapen van
Zandvoort'.

In mijn interview met Jo Dalman van
de cpn heb ik al aangekondigd dat ik mijn
kassetterekorder niet vertrouw. Terecht
blijkt nu, want op het moment dat ik
meneer Pas enkele vragen wil gaan stellen,
begeeft het techniese apparaat het. Dan
maar met pen en papier. Het gesprek
begint om acht uur en omdat we allebei
nog niet gegeten hebben, bestellen we een
kop koffie en een tostie. Joop Pas, die
al zeven jaar raadslid is (eerst voor azb,
later voor btv), vraagt wat ik doe voor
mijn werk. Ik zit nog op school, havo,
eindeksamenklas. Wat ga je nou doen,
vraagt hij. Weet ik nog niet, zeg ik, mis-
schien naar het buitenland. Moet je doen
hoor, dat hebben mijn kinderen ook ge-
daan, dat is ze uitstekend bevallen. Hij
raadde me aan naar Spanje te gaan met
zijn smalle straatjes en ezeltjes. Maar er
zijn daar wel veel standsverschillen, vindt
hij. Veel meer dan hier. Even later begint
datgene waar we voor gekomen zijn: een
gesprekje voor de koerant.

Waarom wilt u in de raad? Ik ben
in de raad.

Waarom wilt u er weer in? Om de
opzet van de groepering btv te verwezen-
lijken op basis van ons programma, dat
bekend is geworden via de advertenties in
de plaatselijke bladen. Vroeger hadden
we zeven punten in ons programma staan,
nu vijf (betere verbindingswegen, represen-
tatief vvv-gebouw, betere rekreatie voor
de gasten, organisatie kulturele en popu-
laire evenementen, snellere besluitvorming
m.b.t. ingediende plannen). Er zijn er
twee afgevallen, namelijk het zwembad,
dat nu gerealiseerd is, en het circuit. Het
circuit is voor mij een afgedane zaak.
Al die mensen die tegen het circuit zijn
moesten zich er maar bij neerlegggen dat
er een kontrakt tot stand is gekomen, dat
nageleefd moet worden.

Waar legt u als raadslid uw aksenten,
op welke onderdelen van het raadswerk?
Ik hou mij .als ieder raadslid aan mijn
program. Dat betekent dus in mijn geval
dat ik de nadruk leg op het toerisme. Ik
kom op voor de belangen van de midden-
stand in de ruimste zin van het woord:
horeca, bedrijfsleven, strandeksploitanten
en alles wat daarmee samenhangt. Als
je goed luistert gaat mijn mond in de raad
ook steeds open als die punten aan de
orde komen.

Wat is volgens u politiek? Het klinkt
misschien een beetje gek als ik zeg dat
ik niet aan politiek doe hè? (Hij lacht).
Laten we zeggen dat ik doe aan gemeente-
politiek. In het algemeen vind ik wat in
de raad gebeurt een spelletje tussen groe-
pen en personen. Dat is wel erg jammer,
want dat gaat vaak ten koste van het
Zandvoorts belang. De laatste vier jaar is
het vaak gebeurd dat de ene partij een
bepaald voorstel niet ondersteunt, alleen
maar omdat die van een andere komt.
Dat hoort niet in de gemeentepolitiek thuis,
vind ik.

Hoe staat u tegenover de noordbuurt?
Ik vind dat die buurt opgeknapt moet
worden. Daar is een plan voor, om het
op te bouwen en te herbouwen (het sa-
neringsplan van 1969, red.) en dat
ondersteun ik. Want tenslotte wordt de
gemeente in deze bijgestaan door een
groot aantal deskundigen en daar heb ik
vertrouwen in. Het is erg spijtig dat het
aktiekomité nu pas met kritiek komt. Maar
ik vind het toch goed dat het aktiekomité
en de buurtraad nu inspraak krijgen d.m.v.
een aantal gesprekken, daar ben ik erg
voor. Kijk, ik vind dat er nu eindelijk iets
gedaan moet worden. Het is geen gezicht
nu, al die gaten en povere huisjes. Er
moet niet meer zoveel gepraat worden,
maar meer gedaan. Want als er nog langer
mee wordt gewacht, dan worden al die
huizen nog weer duurder. Ten aanzien van
de noordbuurtkwestie wil ik b en w in
grote lijnen volgen. Je moet nu eenmaal
een leidraad hebben, anders kom je er
niet hè.

Wat vindt u van de uitspraak van de
voorzitter van de Federatie Handelsver-
enlging Hanze, de heer Duivenvoorde,
waarin hij zich verklaart tegen het plan
noordbuurt? Daar weet ik niets van.

Oh, nee? In het Haarlems Dagblad
stond anders dat hij sprak namens alle
leden van de handsverenlging. Nou, dat is
dan toch echt zijn persoonlijke visie,
Want ik zit zelf in het bestuur van Hanze
en ik weet dlTar niets van. Hij heeft de
leden beslist niet geraadpleegd en er is
trouwens binnen de vereniging nog nooit
over gesproken.

Hoet staat u tegenover groeperingen
die niet in de raad zijn vertegenwoordigd,
zoals aktlegroepen en wijkraden? Dat vind
ik een goede stimulans voor de raadsleden.
Zo kunnen we testen wat het volk vindt

van wat wij in de raad doen. Ik ben dan
ook wel degelijk bereid naar hun argumen-
ten te luisteren.

Wat vindt u van het aktiekomité tot
behoud van de bomen? Mijn mening is
dat we ten aanzien van de bomen ver-
trouwen moeten hebben in de deskundigen.
Je kan een ouwe boom wel mooi vinden,
maar als-ie ziek is moet-ie weg, en dat
kan alleen een deskundige bekijken. Het
aktiekomtié zegt dan wel dat die bomen
mooi zijn, maar wat weg moet, moet weg.
En ik kan me niet voorstellen dat des-
kundigen bomen weg willen hebben als
het niet echt hoeft.

Wat Is uw opinie ten aanzien van het
sleep-in projekt? Aanvankelijk was ik er
tegen, maar toen de sleep-in een jaar had

•gedraaid, verscheen er een rapport over
hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Nou, ik moet zeggen, daar neem ik mijn
petje voor af. En toen heb ik ook eerlijk
toegegeven dat ik het fout had gezien. Ik
geloof overigens dat de 'echte' sleep-ins
wel aan het verdwijnen zijn langzamerhand,
maar het jeugdtoerisme zal zich de ko-
mende tijd wel flink uitbreiden. Daarvoor
zie ik in de toekomst het liefst een modern
jeugdhotel gerealiseerd. En dan in een
nieuw gebouw, die keet waar ze nu in
zitten is nou eenmaal te oud, met de
mensen van de sleep-in er in onder super-
visie van de gemeente. Zoals destijds met
Sant en Kok en later met Weber.

Bent u van plan de standpunten van
aktiegroepen In de raad naar voren te
brengen? Dat weet ik niet, dan moet ik
eerst weten wat zo'n groep wil. Als ik
hun doelstellingen kan onderschrijven, dan
wil ik ze wel steunen, ja. Tenslotte zit ik
zelf in zo'n komité, het 'aktiekomité auto-
wegen Zandvoort'. Ik ben sterk voor meer
aanvoerwegen naar onze badplaats. Zoals
het nu is, is het ten enen male onmogelijk.
En dan komt er zo'n uitspraak van Gruy-
ters, zo maar. Nou, zo'n uitspraak neem ik
niet serieus. Ik zou haast zeggen dat hij
niet ter zake kundig is. Tenminste, wat
Zandvoort dan betreft hè.

Naar welke politieke partij(en) gaat
uw voorkeur uit in verband met eventuele
samenwerking in het kollege? Diegenen die
op zijn Zandvoorts de dingen bekijken en
op zijn Zandvoorts kan denken en han-
delen, hebben mijn steun. Of die partij
nu hpc of obc heet, dat laat me koud. Het
lijkt me bovendien niet erg verstandig om
midden in de verkiezingskampagne te
zeggen naar welke partij(en) mijn voor-
keur uitgaan. Dat zal je moeten zeggen
als de raad eenmaal gekozen is. Met de
huidige raad heb ik grotendeels wel goed
kunnen samenwerken.

Welke partij(en) sluit u persé uit van
samenwerking? Je moet niet als eenling
en als plaatselijke groepering zoiets gaan
zeggen. Ik zal per voorstel en per onder-
werp bekijken of ik iets goed vind of niet
en dan maakt het me niets uit of nu de
cda, de pvda of de vvd er tegen of er voor
is. Helaas gebeurd dat bij andere partijen
wel al te vaak.

Het is ondertussen half tien. 'Ik stap
eens op, want er is een vergadering van
de pvda aan de gang en ik ga even kijken
hoe het daar toe gaat'. 'Oh, kan ik daar
ook heen?' vraagt het politieke kopstuk
me. 'Ja hoor, het is een openbare verga-
dering', zeg ik. 'Dan ga ik ook mee. Wil
je een lift van mij?' Ik kijk door het raam
naar buiten. Het regent. 'Nou, dat aanbod
sla ik niet af', zeg ik en we gaan samen
op weg naar de pvda-vergadering.

Rond. V.

A.S. vrijdag spreekt in het

Gemeenschapshuis, de middenstandsdeskundige

Mr. A. GEURTSEN
lid van de 2e kamerfraktie VVD

Het onderwerp van deze avond is.

Voor de middenstand een

liberale toekomst.

Deze avond is openbaar.

de aanvang is 20.30 uur.

MIDDENSTANDERS

LET OP UW SAECK
VVD LIJST 3 VVD

BESTAAT DE

ZANDVOORTSE KOERANT
JA, ZIJ VERSCHIJNT
2x PER WEEK
ZIJ VERSCHIJNT NIET

BIJ TOVERSLAG
MAAR
IS EEN PRODUKT
VAN

SCHRIJVERS
ZETTERS

OPMAKERS
DRUKKERS
VOUWERS

BEZORGERS
DAT ZICH
IN EEN ADEM
LAAT UITLEZEN
DOOR MENSEN
DIE VINDEN
DAT DE KOERANT
HEN OVER

ALLERLEI ZAKEN

IN ZANDVOORT
INFORMEERT
IN NIEUWS
KORT EN
KLEIN

REPORTAGES

VRAAGGESPREKKEN
EN DAT DIE

KOERANT
PRIKKELT EN
UITDAAGT

TOT MEEDENKEN
EN HET

INNEMEN VAN
EEN STANDPUNT.
WIE OOK

ZO'N KOERANT
WIL,

BEL

2135
1
3
5

DE KOERANT
VERSCHIJNT...

deze week alleen vandaag, woensdag 22 mei. Dit In
verband met' Hemelvaartsdag, donderdag 23 mei. Het
eerstvolgende nummer komt uit op dinsdag 28 mei.

(Ingezonden mededeling)

Gevraagd:
Leraressen

voorde Mar griet Knip-en naalcursus

Hebt U een paar uurtjes over en wilt U best weer "ns
iets doen? En bent U lerares in naaien en knippen?

Dan bent U de vrouw die wij zoeken.
De Margriet Knip- en Naaicursus is zo'n succes dat

wij leraressen kunnen gebruiken in de plaats:
ZANDVOORT

Wilt U uw sollicitatie sturen naar:

Letterlijke aanhalingen uit de

van het raadslid J. G. Wijnbeek (d'66) in
de raadsvergadering van 14 mei j.l.

d'66 is niet voor eeuwigheid en amen in
't leven geroepen, (d'66) is geboren uit
onbehagen, onvrede om het politieke bestel
in de zestiger jaren — om de demokratie
'n nieuwe impuls te geven, van onderop, uit
ontzag voor de mens, de mondige burger.
Deze injektie heeft een ander denken op
gang gebracht; sedert 1966 is veel ingrij-
pend veranderd. Haar optreden laat diepe
sporen na, naar haar geest richten zich
andere partijen. De injektie — zelf boette
echter aan kracht in; een injektiespuit heeft
nu eenmaal een bepaald volume. Boven-
dien: haar doel was explosie, niet existen-
tie.
Deze ontwikkeling op landelijk niveau kan
keerzijden hebben zowel regionaal als
plaatselijk. In Zandvoort werd besloten, op
grond van hetgeen op gang is gebracht en
met het oog op de aanzetten, die zijn ge-
maakt (niet in 't minst op het gebied van
de demokratisering) om met anderen, min
of meer gelijkgezinden, verder te gaan —
om dat geluid nog krachtiger te doen zijn,
ook in de toekomstige raad. Met ppr/psp
leek 't aanvankelijk te klikken — betreffen-
de 't programma waren overeenkomstige
uitgangspunten. Vandaar een inschrijving in
het register als Progressief Zandvoort,
kombinatie van 3 partijen; als bewijs van
de positieve instelling in dit opzicht liet
d'66 Zandvoort zich bewust niet apart in-
schrijven. Dat deden ppr/psp wel omdat
zij met de ontvangen stukken hiervoor geen
raad wisten.
De manipulatie werd duidelijk tijdens een
openbare vergadering op 15 maart j.l. toen
bleek, dat d'66 slechts diende als klimpaal
van een aantal regeringsgeile politieke
huurlingen. Dat gebeurde nadat een motie
van wantrouwen was aangenomen om van
de eigen inschrijving (ppr/psp) geen ge-
bruik te maken. Wat daarvan is geworden
vindt u terug onder lijst 6. Want, nietwaar,
een man een man, een woord een woord.
d'66 heeft toen afgehaakt omdat de bedoe-
lingen van ppr/psp anders waren dan zij
tevoren hadden geëtaleerd. Die bedoelin-
gen waren onzuiver. En onzuiverheid ver-
draagt zich nu eenmaal slecht met demo-
kratie — hetgeen degenen, die hiervan te
pas en te onpas gebruik maken, toch wel
moeten weten. Dit vraag ik mij te meer af
daar van de programma-vaststelling van
onderop in alle openbaarheid sindsdien
niets meer is vernomen.
Zo ging een progressieve kombinatie in rook
op — hierin verdwijnt d'66 uit deze raad
na 31 augustus. — Der Mohr — dieser
Mohr — hat seine Schuldigkeit getan.

Postbus 497, afd. Margriet-cursus, AMSTERDAM

gemeenteraadsverkiezingen
Voor vervoer van moeilijk ter been zijnde kiezers

telefoon 2115
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Uitnodigings-
en kennismakings-show
van
OPEL CHEVROLET BUICK

V A N LENT OPEL
thans ook in Zandvoort
Kamerlingh Onnesstraat 15, tel. 5346
Service en reparatie voor alle merken automobielen
verhuur zonder chauffeur: Budget rentecar
Verkoop BP produkt

,„-».»'

Te koop bedkast 1-pers.
f 150.—. Tel. 6783.

T.k. woonhuis Celsiusstraat
202, 4 kamers en keuken,
tegen taxatiepr. ƒ 140.000.
Br. no. 2500, Zandv. Krt.

Wie mist er sinds enkele
weken een poes, muisgrijs,
witte onderkin. Gevonden
omg. Haarlemmerstr. Tel.
2354.

LEEFT LOU?
JA, HIJ BEWEEGT.
KOMT LOU?
JA, LOU KOMT.
LOU KOMT NIET
VOOR JOKER,
LOU KOMT OP
VOOR MENSEN
DIE OOK NIET
VOOR JOKER
WILLEN STAAN.

WIE werkt er in Amsterdam
omgeving Vondelstraat en
wil tegen zeer ruime ver-
goeding ons dochtertje van
6 jaar (heen ± 8 uur, terug
± 5 uur) meenemen per
auto of trein. Tel. 3162.

Door speciale inkoop
exklusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

Lelijke .eend voor onderde-
len te koop, bouwjr. 1965,
motor 'en banden in i.pr.st.
A. J. v. d. Moolenstraat 14.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling,
voetbehandegling, etc.

Mondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7, tel. 4999.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kinder-
kleertjes, van 2—14 jaai
Buureweg 1—3. Tel. 6580

Schildersbedrijf DE BOET.
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor ƒ 695.-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

s t e n c ï l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emina-
weg 13.

LOU KOPER KOMT
OP
VOOR MENSEN
DIE
NET ALS LOU
VINDEN
DAT HUN LOT
NIET MOET
AFHANGEN
VAN EEN BESLISSING
DOOR EEN
HANDVOL BESTUURDERS
ZONDER HEN,
OVER HEN
EN VOOR HEN
MAAR
DAT ZIJ ZELF
DE KANS
MOETEN KRIJGEN
DUIDELIJK TE MAKEN
WAT ZIJ WEL
Or NIET WILLEN

Kiest nu C. P. N.
in de Zandvoortse raad

Meer woningbouw met betaalbare huren
door afschaffing van de BTW.

•
Herstel en verbetering van de Noordbuurt.

Betere bus- en treinverbinding voor
bewoners Nieuw-Noord.

Een tweede verbindingsweg uit Nieuw-Noord
aansluitend op de Kostverlorenstraat.

Geen verhoging plaatselijke gas- en
watertarieven enz.

Stemt 29 mei op lijst 5
J. Dalman-v. Woensel

OVER DE PLAATS,
DE BUURT, DE RUIMTE
WAAR ZIJ WENSEN
TE WONEN, LEVEN
EN WERKEN.
KOMT DAAR WAT
VAN TERECHT
IN EEN NIEUWE
RAAD?
LOU VINDT HET
DE MOEITE
VAN HET PROBEREN
RUIMSCHOOTS WAARD
VOOR MENSEN
DIE NET ALS
HIJ
NIET VOOR JOKER
WILLEN STAAN.
LOU KOPER DRAAGT
RUGNUMMER 6
LIJST PSP/PPR

K r a n t e n a k t i e

Z we m cl u b
Zaterdag a.s. 25 mei tussen 10 en 12 u. huis-
aan-huis aktie oud papier In „Oud-Noord".

Vraag degene die bij u aanbelt om de lidmaat-
schapskaart van de zwemclub. Teveel kinderen
halen kranten op namens onze club, terwijl ze de
tandarts veel werk bezorgen.
ZZPC „De Zeeschuimers", secr. Swaluèstraat 15.

Telefoon 2198.

DE HOOGSTE WORP, ALLE NEGEN

1. Piet Flieringa

2. Niek Janssens

3. Jan Termes

4. Engel Paap

5. Klaas Koper

6. Ali Bol-Koper

7. Wim v. Duyn

8. Jaap Kuypers Wentink

9. Gaston v. Elteren '
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Zandvoortmeeuwen-kluphuis gevoegd
Het kluphuis in wording van de sport-

vereniging Zandvoortmeeuwen is afgelopen
vrijdagavond door een twaalftal vakmensen
'gevoegd', d.w.z. dat de muren met cement
zijn afgewerkt.

Enkele weken geleden maakten wij
reeds melding van de plaatsing van de
kap op het klupgebouw bij de sportvelden
aan de Vondellaan door de bouwkommissie
'kapklus'. Kort daarna 'kwam er de klad
in', zoals één der vele vrijwilligers, die
meewerken aan de totstandkoming van
deze akkammodatie, het uitdrukte. Een
paar weken lang werd er vrijwel niets ge-
daan. Maar de laatste paar weken is men
weer lekker aan de gang geweest, hetgeen
heeft geresulteerd in het bereiken van
een nieuwe mijlpaal, het voegen van het
gebouw. Als men in dit tempo doorwerkt,
wordt het nieuwe onderkomen, bestaande
uit een flink aantal kleedkamers met
douches en een grote kantine, geopend

voordat het nieuwe voetbalseizoen in
augustus begint. Voor het echter zover is
moet er nog veel geld bij elkaar worden
gezameld, want sport en rekreatie vormen
in Zandvoort de sluitpost op de begroting'
volgens kapklusvoorzitter Engel Paap.
Hij zou graag in de toekomst een royaler
beleid zien van b en w op sport en kultu-
reel gebied. Maar dat royale beleid is er
nog niet en op dit moment proberen de
kapklussers hun financiële hoofd boven
water te houden doot allerlei inzamelings-
akties. Zo is men momenteel bezig met
een zogenaamde 'begunstigersaktie', die
houdt in dat mensen de het streven van
de bouwkommissie een warm hart toedra-
gen een financiële bijdrage kunnen leveren
door de aankoop van bepaalde certifikaten.
Er zijn 100 certifikaten van ƒ 50,— en
1000 van ƒ 5,—. De aankoop van de
ƒ 50,— papieren wordt beloond met een
fraaie begunstiger zilveren speld. Deze
waardepapieren zijn te koop bij de heer
H. Schutte in zijn sigarenkiosk aan de
Vondellaan.

cpn riep geen revolutie uit
Afgelopen vrijdagavond hield de af-

deling Zandvoort van de cpn in het
Gemeenschapshuls een openbare vergade-
ring in het kader van de komende ge-
meenteraadsverkiezingen. Sprekers waren
Carel Hoogkamp, lid van het landelijk
partijbestuur en Jo Dalman, nummer 1 op
de kandidatenlijst voor de cpn in onze
badplaats.

Onder de ruim vijftien aanwezigen
op deze bijeenkomst bevonden zich twee
leden van de recherche. Zij waren zeker
bang dat de zandyoortse kommunisten een
revolutie zouden uitroepen. Dat gebeurde
echter niet, zodat de politie-agenten in
burger in de pauze verdwenen.

De avond werd geopend met een
betoog van Carel Hoogkamp, waarin hij
onder meer sprak over de betekenis van
de gemeenteraadsverkiezingen voor de cpn.
"Het kiezen van partijleden in de gemeente-
raden is niet ons allesverheffende doel,
want het voeren van akties in buurten en be-
drijven is voor ons veel belangrijker. Maar
toch vinden wij de aanwezigheid van ka-
meraden in de gemeenteraden een belang-
rijk steunpunt voor de demokratie van het
volk. Zo kunnen we de rechtse krachten
tegengaan, die onze demokratiese orga-
nen op vele manieren aantasten. Zoals
door de vorming van programkolleges,
die tot gevolg hebben dat de funktie van

de raadsleden op de achtergrond terecht
komt en dat een minderheid geen invloed
heeft in de raad'.

Hierna nam Jo Dalman het woord.
Zij gaf haar visie op een aantal zand-
voortse zaken. Over de noordbuurt zei
ze het volgende: 'Wij zijn tegen de noord-
buurtnota van b en w, omdat die vol
tegenstrijdigheden zit. We vinden het bo-
vendien zeer onjuist dat er geen waarde
wordt gehecht aan de 1088 handtekenin-
gen. De bewoners hebben nu duidelijk
gemaakt dat ze heel andere ideeën hebben
dan b en w. Wij scharen ons dan ook
volkomen achter de doelstellingen van de
buurtraad'. Over de pvda zei Jo Dalman:
'In zijn interview in de Zandvoortse Koe-
rant heeft pvda-wethouder Aukema het
voortdurend over kompromissen sluiten en
rekening houden met andersdenkenden,
maar met de ppr-psp en de cpn wil hij niet
samenwerken. Aukema wil hel gezellig
houden in de raad, hij wil er een onder-
onsje van maken. En daar moet verande-
ring in komen. Dat kan alleen door echt
links te stemmen, door cpn te stemmen'.

De cpn is niet tegen het circuit. Dat
bleek toen kandidaat-raadslid Frank
Termes van de ppr-psp vroeg, hoe de cpn
staat tegenover het gebruik van de ren-
baan. 'Van ons mag het circuit blijven,
tot er een goed alternatief is gevonden,
dat ook geld in het laatje brengt. Je moet
tenslotte ook aan de middenstand denken',
aldus Jo Dalman.

bijeenkomst
dierenbescherming

Op donderdag 30 mei a.s. houdt de
Vereniging tot het welzijn der Dieren haar
jaarlijkse ledenvergadering. Voor de pauze
zal worden gesproken over het duiven-
probleem, dat de laatste tijd zo vaak in
het nieuws is geweest. Na de pauze zal
mevr. Wolanawski spreken over de stich-
ting 'Amivedi', die zich bezighoudt met
het opsporen van zoekgeraakte huisdieren.

Te koop aangeboden
in Zandvoort

VAN SPEYKSTR., vrijstaand woon-
huis met zomerhuis. Ind.: beg. gr.
kamer-en-suite. gang, keuken, toi-
let; Ie verd.: 4 slaapk.; ind. zomer-
huis: 2 vertrekken, keuken, toilet.
Alleen gegadigden die een kleine
huurwoning kunnen aanbieden wor-
den verzocht te reflecteren.
Vraagprijs ƒ 82.500,—.

FAHRENHEITSTR., goed onderhou-
den tussenwoning, met voor- en
achtertuin, garage en gas c.v. Ind.:
beg. gr. woonkamer met parket en
schouw, moderne keuken, toilet; 1e
verd.: 3 slaapk., douchek.; 2e verd.:
gr. zolderk. en berging.
Vraagprijs ƒ 110.000,—.

VINKENSTR., vrijstaande bungalow
met tuin rondom, garage voor twee
auto's, olie c.v. Ind.: grote hal met
eethoek en gas-openhaard, grote
woonk. met parket en openhaard,
2 slaapk., badk. met ligbad, mod.
keuken, bijkeuken.
Vraagprijs ƒ 195.000,—.

Te huur aangeboden
in Zandvoort

KONINGSTR., bedrijfsruimte, parter-
re ca. 100 m2 met open terrein
ca. 35 m2.
Huurprijs excl. gas/water/elektra
en telefoon ƒ4.000,— per jaar.

TOLWEG, winkel met dagverblijf,
keuken, toilet, kelder, c.v. aanwe-
zig. Overname.
Huurprijs excl. gas/water/elektra
en c.v. / 500,— per mnd.

Inlichtingen Makelaardij

ing. G. A. Cense
Kostverlorenstraat 115, Zandvoort

Tel. 02507—2614

HUUR / VERHUUR
AANKOOP / VERKOOP

ADMINISTRATIE
ASSURANTIËN
HYPOTHEKEN

TAXATIES

UITSLAGEN PV PLEINES
J.l. zondag vond een wedvlucht plaats

vanaf Nyon, afstand 330 km. Gelost om
6.40 uur arriveerde de eerste duif om
10.55 uur op het thuishonk.

De resultaten: J Swart 1; Gebr.
Driehuizen 2, 9, 12, 13, 24; P. Peters
3, 5, 19, 29; L. Bol 4, 17; D. de Hoogd
6, 7, 14, 25, 31; J. Koper en Zn. 8, 11, 18;
C. v. Egmond 10, 22, 30, 32; H. Lansdorp
15, 23; A. Loos 16; W. Terol 20; G.
Harteveld 21; H. Terol 26; H. v. Engelen
27; M. Buis 28.
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De badgewoontes in Nederland
veranderen. Profiteert Zandvoort
daar voldoende van?
Eén ding is zeker:
Zandvoort kan er wél bij varen.
Als we een gemeenteraad krijgen
die de boot niet afhoudt.
Met alle gevolgen van dien.
Voor u, voor de middenstand, voor
onze gasten.
Op 29 mei kunnen we de boot halen.
Stem daarom op die dag PAS in de
gemeenteraad.

Komt tijd, komt raad - op 29 mei
is't zover.

Joop Pas, HenkOonk, Petra Lucassen-van Kemenade, Cor Epker,
KeesBluijs, Tony ten Broeke blijven streven naar

• betere verbindingswegen
• representatief WV-gebouw (met goede informaties op Europees niveau!)
e betere rekreatie voor de gasten
• organisatie kultureie en populaire evenementen
o snellere besluit-vorming m.b.t. ingediende plannen

o.a. voor Zandvoort Noord!

PARTIJ VOOR
BEVORDERING
TOERISME EN
VERKEER



BELAN

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43

Zandvoort • Telefoon 2756
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

Zag u onze

NIEUWE COLLECTIE
BIKINI'S en T-SHIRTS al?
Kom eens kijken
KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32, tel. 6975

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

belangrijke adressen
4444 Politie Galleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHANG NU!
Loodgieters-

werkzaamheden
DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Door mobilofoon snellere service

BOÜMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertssiraat tl

Zandvoort - Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Zand voorts e Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Miischter
WIJ HELPEN SPOEDIG! — Tel. 023—243481

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. S P I E R I E U S - Koninginneweg 21
Zandvoort • TELEFOON 02507-5012

Heeft u een lapje stof in de kast?
Of een kledingstuk wat niet meer past?
Is het te groot of is het te klein
Geen nood uw COUPEUSE maakt het weer fijn.

Telefoon 6481

Een zaak vol met de
laatste nieuwtjes

Sportief of gekleed.

U vindt het bij

KERKSTR.20 • TEC&136

NJLCHTCONTROLE
Z A N D V O O R T

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In da Stationsstraat 16 kunt kopen

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

Partij van de Arbeid
STEM AUKEMA

Lijst l

ook voor uw
caravan

In onze winkels vindt u verlichting voor elk interieur. Klassiek en modern,
staand en hangend tegen scherp • concurrerende prijzen. Loopt

u maar eens| _ bij ons binnen!

TL-ARMATUUR
40 Watt. lengte
120 cm, bekend merk.

Geheel kompleet,
AQCalléén bij Best

*^VANDSPOTj
Verstelbare metalen f
spot. In wit en oranje'

24,95 voor'

PLAFONDLAMPEN
hiervan hebben

wij een grote
•(collectie, reeds

vanaf

m
GANGLANTAARN
smeedijzeren uitvoe'ring
inoranje.zwarten-

I bruin.Wittepanelen
l met cirkel motief van
'13,95 voor

195

HANGLAMPl
sfeervolle houten kroon-

Iampmet6armen.
In diverse kleuren. Voor-

zien van wit glazen
kelken. Van 79,50 voor

2995 In metalen uitvoering

*95

•l
WANDLICHT
\ gezellig lampje, houten
' uitvoering in diverse
kleuren,kelken van wit

2-lichts uitvoering

3-lichts uitvoering

MODERNE VLOERLAMP
met 3 verstelbare metalen
spots in zwart. Staander in
chroom, voetplaat zwart,
van 94,50 voor

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
VERLICHTINGSZAKEN VAN NOORD-HOLLAND
AMSTERDAM: DE CLERCQSTRAAT 60
TEL. 020-387780
HAARLEM: KRUISSTRAAT 22 - TEL. 023-317232
'S MAANDAGS NA1 UUR GEOPEND

'AMSTERDAM

BEST
\ H A A R L E M 7



kiest partij bij de gemeenteraadsverkiezingen

nieuw noord moet
ontsloten worden
zandvoort in het groen
noordbuurt mag niet
verkrotten

stem op zeker

een nieuwe
toevoerweg
verlenging van het
seizoen
overlast bestrijden

stem op de vvd
1 J. Attema
2 M.P.F. loustra
3 M. S. Hugenholtz-v. Rheineck Leyssius

4 A. A. Roselaar
5 H. E. Bosman
6 J. G. Anderson
7 M.G.J. Couvreur
8 A.NJ. Gielen
9 H.L. Hildering
10 W. A. B. Buchel

11 H. Landman
12 K. J. W. van den Broek
13 Mej. E. P. W. Roozen
14 L. A. M. M. Duivenvoorde
15 R. B. van Waveren
16 E. A. F. Beuks-Keesing
17 H. Pot
18 R. Weilers
19 F. W. Rinkel
20 E. H. C. Jongsma

Aankondiging
Meer dan twintig jaar heeft VW-dealer Davids zich tot

onze grote tevredenheid ingezet voor het merk VW.
Hij heeft de bekende VW-reputatie van service en de-
gelijkheid op voortreffelijke wijze hooggehouden. Nu
hij om gezondheidsredenen zijn werk wil neerleggen,
willen wij hem ook langs deze weg graag bedanken.

Het VW-dealerschap wordt met ingang van l juni 1974
overgenomen door Garage H. Strijders, Burg. Van
Alphenstraat 102 te Zandvoort. Telefoon 02507-4505.
Wij vragen u hem hetzelfde vertrouwen te schenken,
dat zijn voorganger heeft mogen ondervinden.

importeur
Volkswagen
Leusden

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTE1N

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OL.IESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

SCHOONHEIDSSALON

voor dames

avma
gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage,
(evt. pedicuren, na
één der bovenver-
melde handelingen).

gedipl. schoonheidsspecialiste
alleen Lavina van Tetterode-Snellens
na afspraak lid A.N.B.O.S.
Brederodestraat 7 • Zandvoort - Tel. 46 18

SLECHT TER BEEN,
TOCH WILLEN

STEMMEN
Bel 5462 (mevr. Van der Moolen) of 2249 (Han
de Jong) en u wordt per auto op de verkiezings-

dag naar en van het stembureau gebracht.
Geen kosten, alleen even bellen!

GOEBE BAAD IS PvdA KIEZEN

LIJST 1 AUKEMA

anderlaan
meesterschllders

gespecialiseerd in onderhoudschilder-
werk op langlopende contracten, zoe-
ken contact met

SCHILDERS
die in Zandvoort onderhoudschilder-
werk willen uitvoeren.

(Als we 't met elkaar kunnen vinden,
is er jaren wetk.)

VAN DER LAAN meesterschilders
Réamurstraat 1 - postbus 238 - Umuiden
Telefoon 02550—16513-16432.

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973
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politieke marktberichten

Socialistiese lede gewikkeld In fel debat op marktterrein ...

Het Raadhuisplein stond afgelopen
zaterdag geheel In het teken van de poll-
tiek. Alle zeven aan de gemeenteraads- .
verkiezingen deelnemende partijen waren
met een stand vertegenwoordigd en pro-
beerden de passanten te bewegen met
behulp van geluidsversterkers, folders,
affiesjes, ballonnen en papieren boodschap-
pentasjes a.s. woensdag op hun partij te
stemmen.

Het gebeuren was aangekondigd als
een politieke markt, maar van een markt
in de ware betekenis van het woord kon
nauwelijks worden gesproken. De kraamp-
jes — behalve die van de pvda en de
psp-ppr — stonden te ver van elkaar ver-
wijderd om de sfeer van een markt zelfs
maar te benaderen. Bijzonder jammer,
want met wat meer fantasie en verbeel-
dingskracht bij de opstelling van de stands
had men er, althans wat de opstelling
betreft, een geslaagd geheel van kunnen
maken.

Ondanks het gemis aan sfeer hebben
de deelnemers er van proberen te maken
wat er van te maken viel. Een enkele keer
leverde dat een pittige woordenstrijd op
en een van de partijen bracht het zelfs tot
solozang. Live.

De cda-stand werd bemand door voor-
zitter Versteege, wethouder Van der Mije
en raadslid Van As. Zij waren gekleed in
cda-stijl, d.w.z. met een groen overhemd,
een gele stropdas en een rieten hoedje.
De drie minuten spreektijd die elke partij
om het half uur kreeg toegewezen werd
door de voorzitter der christen-democraten,
zelf lid van het r.k. kerkkoor, benut om het
cda-lied te zingen. Dat lied werd ge-
schreven door een Haags gemeenteraadslid
en op muziek gezet door eks-minister
Schmelzer. Hier volgt het:

I. Het cda staat op de bres
Het cda strijd door
Voor ieders welzijn, ieders recht
In demokraties woord.

Refrein:
Wat dacht je dat, ik zeg je dat
Het echt wat worden zal; voor
Een nieuwe maatschappij, het
Toekomstlied voor jou en mij
Het cda staat pal.

2. Het cda wil woningen voor jongeren
Vrouw en man
Een zuurstofrijke leefbaarheid
Voor elk als 't effe kan.

Refrein

3. Ter harte gaat ons ieders lot van
Zwakken wel het meest
De veiligheid gerespekteerd van
Lichaam en geest.

Refrein

De vvd probeerde op een geheel
andere manier de kiezers van hun gelijk
te overtuigen. Zij deelden ballonnetjes,
tasjes en vlaggetjes uit. Inspraak Nu
richtte zich geheel op de bekendmaking
van de winnaars van hun puzzle. De psp-
ppr groep trachtte mensen te trekken door
gratis koffie te schenken en mensen de
gelegenheid te geven de kop van Lou
Koper te raken met pijltjes. De cpn
verkocht eksemplaren van 'De Waarheid'
en deelde pamfletten uit met partijstand-
punten. De pvda had haar stand ingericht
met affiesjes en brochures. Het kraampje
van de btv was volgeplakt met de grote
advertentiepagina's die de afgelopen
weken zijn gepubliceerd in de plaatselijke
bladen. De heer Wijnbeek van d'66 was
ook aanwezig op de verkiezingsmarkt.
Maar hij had geen stand.

Bij de diverse marktkraampjes werd
zo nu en dan heftig gediskussieerd. Hier
volgen enkele momentopnamen van de
straatdebatten.

Om plm. 12 uur raken bij de pvda-
stand wethouder lede Aukema van finan-
cièn, onderwijs en personeelszaken en
noordbuurt-aktieleider Arie Citroen in een
verhitte dialoog verwikkeld. De vonken
springen er af. Arie Citroen opent het
woordenduel met een krachtige aanval op
het beleid van b en w inzake de noord-

buurt. 'Het kollege heeft steeds gezegd
dat ze wachten op mensen die huisjes
willen kopen in de noordbuurt. Nu heeft
Gerard de Wid een huisje gevraagd en
nou krijgt hij het niet. Jullie liegen ge-
woon', zegt Arie Citroen. 'Ja, maar luister
nou eens Arie', zegt wethouder Aukema,
'het kollege moet dat saneringsplan nu
eenmaal uitvoeren. Het plan is aangeno-
men door de raad en goedgekeurd door de
kroon en wij als kollege moeten dat ge-
woon uitvoeren, daar kunnen we niet
onderuit'. 'Ach, mijn hele leven lang ben ik
lid geweest van de pvda. Voor de oorlog
liep ik als klein jongetje al met pamfletjes
voor vrede en arbeid. Voor een partij die
altijd in haar vaandel heeft gedragen dat
zij opkomt voor de mondigheid en de
inspraak van de burgers. Nu worden noord-
buurtbewoners mondig, nu willen ze in-
spraak en de pvda is er tegen. Woensdag
ga ik voor het eerst in mijn leven niet op
de pvda stemmen', aldus een verontwaar-
digde Arie Citroen.

Om 12.30 uur bindt lede Aukema, nog
altijd geladen, onder de rook van de psp-
ppr stand de strijd aan met de vvd-er
Pieter Joustra: 'Het is nu vastgesteld dat
er vier ton moet worden uitgegeven om
huizen te nieuw-noord te beschermen tegen
geluidshinder. Dat moet, daar kunnen we
niet onderuit', zegt lede Murk Aukema.
'Daar weet ik helemaal niets van', zegt
vvd-raadslid Pieter Joustra. 'Ja, dat kan
wel kloppen, want het is nog maar net
bekend' antwoordde de wethouder van
financiën, 'en ik weet wel waar ik die vier
ton vandaan haal. Ik haal minstens
f 40.000,— weg bij Touring Zandvoort en
ik laat de bedrijven meer betalen, want
die hebben er volgens de vvd tenslotte
profijt van'. Uw verslaggever vindt dat
meneer Aukema het helemaal niet zo ver
hoeft te zoeken. Volgens het door de over-
heid gehanteerde principe: 'De vervuiler
betaalt', zou de Cenav, die tenslotte de
geluidshinder veroorzaakt, die vier ton
moeten opbrengen.

Om 14.30 uur zijn het bij de vvd-
kraam mevr. Hugenholtz (vvd-raadslid),
een hoofdstedelijke politikus en Arie Klaas
Paap die met elkaar een woordenstrijd
aangaan. 'Mag ik u eens vragen mevrouw,
wat vindt u van deze meneer?' vraagt
bovengenoemde Amsterdammer, terwijl hij
wijst op één van de vele toto's van Wiegel
die op de stand van de liberalen zijn neer-
gelegd. 'Ik vind hem geweldig, ik vind
hem fantasties', zegt mevr. Hugenholtz.
'En waarom?' 'Omdat hij eerlijk is en
tolerant', antwoordt de freule. 'U vindt
Wiegel tolerant? Hij is ontzettend intole-
rant. Al die uitlatingen die hij doet over
andere mensen, al die insinuaties, al die
steken onder water. En .u vindt hem tole-
rant? Wiegel is volksvijand nummer één,
hij is een demagoog, hij misleidt de men-
sen. Ik ken vvd-ers die hem verafschuwen,
dat zijn pas echte liberalen', zegt de
Amsterdammer. 'Meneer', verweert mevr.
Hugenholtz-van Rheineck Leyssius zich,
'ik heb geen flauw idee waar u het over
heeft. Wiegel zegt ronduit wat hij meent
en dat bewonder ik in hem. Hij is eerlijk.
En wat ik ook goed vind van Wiegel is,
dat hij zo goed naar voren brengt dat er
zoveel misbruik wordt gemaakt van de
sociale voorzieningen'. 'U vindt het on-
rechtvaardig dat er misbruik wordt ge-
maakt van de sociale voorzieningen. Maar
wat vindt u dan van mensen die hier een
fabriek hebben en in het buitenland gaan
wonen om zo geen belasting te hoeven
betalen? Daar hoor ik Wiegel nooit over',
antwoordt de amsterdamse politikus. 'Nee,
want waarom gaat die meneer naar het
buitenland? Omdat hier zo veel belasting
wordt geheven en zijn fabriek anders naar
de knoppen gaat', zegt het adellijke vvd-
raadslid fel'. Helemaal niet, die fabriek
draait wel. Alleen hij kan daar geen huis
meer neerzetten van een paar miljoen met
een zwembad en een tennisbaan. En voor
die rechtvaardigheid komt de vvd op'.
'Oh, wat heerlijk dat we dit toch allemaal
tegen elkaar kunnen zeggen, hè meneer.
Wat fijn dat dit hier kan. En hier vlakbij
kan het niet', zegt mevr. M S. Hugenholtz'.
'Waar niet? In Moskou?' vraagt de man
uit Amsterdam. 'Daar hoef je niet eens
zo ver weg voor te gaan', zegt de vvd-
mevrouw. Nu mengt Arie Klaas Paap, kan-
didaat-raadslid voor de psp-ppr, zich in

S T E M M O R G E N

VVD LIJST

CDA
(ARP - CHU - KVP)

R A van As

BEWOONBAARHEID

BESTUURBAARHEID

REKREATIE
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het gesprek. 'Ja, maar uw man heeft zich
destijds uitgesproken voor het kolonels-
regiem in Griekenland'. 'Ah, dag meneer
Aukema', zegt mevr. Hugenholtz dan.
'Ja, wat heeft u daar nu op te zeggen?'
blijft Arie Klaas aanhouden'. 'Dat heeft
mijn man gezegd, niet ik. We kunnen toch
wel verschillende meningen hebben? Of
niet soms?'

Korte tijd later gaat de politieke
markt uit als een kaars en smeult niet eens
na. Over vier jaar moet het beter. Tot
weerziens.

waterstanden

28 mei
29 mul
30 mei
31 mei

H.W. L.W. H.W. L.W.

08.11 03.44 20.40 16.08

09.20 04.40 22.00 17.17

10.29 05.49 23.04 18.33
11.44 07.02 —.— 19.55

nieuws kort
en klein

A.s. zaterdag 1 juni zal het aan de
Vondellaan gebouwde zwembadkompleks
van n.v. Sportfondsenbad Zandvoort voor
het publiek worden opengesteld. Openings-
tijd 9 uur in de morgen. Half juni zal
het bad officieel in gebruik worden ge-
nomen.

Op vrijdag 7 juni a.s. vindt in Hotel
Bouwes de miss Benelux-verkiezing 1974
plaats waaraan de nationale schonen van
België, Luxemburg en Nederland deel-
nemen. Nederland zal zijn vertegenwoor-
digd door Nicoline Broekx uit Maastricht.
Het miss-elektoraat begint om 20.00 uur.
Aan het bijwonen van de 'verkiezing zijn
geen entreekosten verbonden, wel dienen
belangstellenden tijdig plaatsen te reser-
veren. Daarvoor kunnen zij kontakt opne-
men met Hotel Bouwes, Badhuisplein 7.

Het jaarlijks zwemfestijn voor de kust
van Zandvoort — de zeemijl — is vast-
gesteld op zaterdag 3 augustus a.s.
Gelijk met de zeemijl zal een prestatie-
tocht worden gezwommen. De organisato-
ren zijn de Zandvoortse Reddingsbrigade,
de zusterbrigade uit Bloemendaal en de
bekende sportpromotor Klaas Koper. De
starttijden zullen nog nader worden be-
kend gemaakt.

De duiven van de leden van pv 'Plei-
nes' werden afgelopen zondag om 6.15 uur
in Compiegne gelost voor de thuisvlucht
naar Zandvoort. Na een afstand van plm.
350 km "te hebben afgelegd, arriveerde de
eerste duif om 11.25 uur in de badplaats.

De resultaten: Gebr. Driehuizen 1, 4,
5, 8, 13, 16, 21, 2, 25; J. Swart 2, 6, 15,
19; C. v. Egmond 3, 12, 24; J. Koper en
Zn. 7; H. Lansdorp 9, 17; P. Peters 10,
J. B. Koper 11, 14; G. Harteveld 18; D. de
Hoogd 20, J. Fransen 23, 27; W. Terol 26,
H. Terol 28.

Zaterdag, 8 juni a.s. zal in Emmen
een internationaal folklorefeest gehouden
worden, waaraan de dansgroep van 'De
Wurf' medewerking zal verlenen. Het
belooft een bijzondere dag op het gebied
van de folklore te worden. Er wordt o.a.
een optocht gehouden terwijl zowel neder-
landse als buitenlandse dansgroepen hun
medewerking hebben toegezegd. In de
autobus waarmee de toch wordt gemaakt
zijn nog enige plaatsen over. De bus-
kosten bedragen f 10,—. Mocht u interesse
hebben belt u dan even mevr. H. Paap-
Smeenk, Van Lennepweg 14 flat 1, tel.
5967, die u graag alle gewenste inlichtin-
gen verstrekt.

Voor belangstellenden. Het bestuur
van de kustbrigade van de badplaats is na
de jongste jaarvergadering als volgt
samengesteld: J. G. Bisenberger (voor-
zitter), mej. C. v. d. Mije (sekretaresse),
C. G. T. de Roode (penningmeester),
J. Zwerver (yice-voorzitter), N. Janssens jr.
(2e sekretaris), H. Sol (2e penningmees-
ter) en materiaalkommissarissen A. v. d.
Mije, C. J. Kemp en G. Dijkema.

Kampioen van de winterkompetitie
van de Zandvoortse Bridgeklup is gewor-
den het koppel De By-Vulsma. Het team
behaalde 1787.80%, hetgeen neerkomt
op een gemiddelde van 54.18%. Tweede
werd het koppel mevr. Brossois-Roelfsema
met 1754.01% (gem. 53.15%) en
derde Jongbloed-Notterman met 1746.53%
(gem. 52.92%).

hier staat uw brief
Kies d.m .v. uw stem voor het behoud
van de noordbuurt
Geachte lezer,

Op woensdag 29 mei gaat u de zand-
voortse gemeenteraad kiezen. Dit heeft
konsekwenties, vooral voor de bewoners
van de noordbuurt. Tijdens de gehouden
handtekeningenakties hebben reeds 1088
mensen zich geschaard achter de doel-
stellingen van het aktiekomité tot behoud
van de noordbuurt en de noordbuurtraad,
te weten:

— niet verder slopen,

— karakter van de buurt behouden,
— het bestaande stratenplan hand-

haven en

— tot woon- en woningverbetering
overgaan.

Opnieuw vragen wij uw steun om
door middel van uw stem nu daadwerkelijk
te kiezen voor het behoud van de noord-
buurt! Vandaar onderstaand stemadvies:

Van de pvda, cda en btv is gebleken,
dat zij achter het oorspronkelijke bestem-
mingsplan van de noordburt blijven staan
en slechts bereid zijn enkele ondergeschikte
wijzigingen toe te staan. Dat zijn dus niet
de partijen waar onze voorkeur naar uit
gaat.

Bij de vvd en inspraak nu is de hou-
ding ten aanzien van de noordbuurt niet
geheel duidelijk, omdat alleen de heren
Joustra van de vvd en Flieringa van
inspraak nu tegen het saneringsplan zijn.

De psp-ppr en de cpn hebben zich
onvoorwaardelijk achter de bovengenoemde
doelstellingen van de noordbuurtbewoners
gesteld. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar
bovengenoemde heren en laatstgenoemde
partijen. Door hen te kiezen, kiest u daad-
werkelijk voor het behoud van de noord-
buurt.

Aktieleider, Arie Citroen



lou koper: 'wij zijn nog maar half mens'
Het vraaggesprek met Lou Koper,

lijsttrekker van de zandvoortse psp-ppr, Is
het laatste In de serie Interviews met lijst-
trekkers van de aan de gemeenteraads-
verklezingen van morgen deelnemende
partijen. Lou Koper heeft na zijn lagere
school vele baantjes met een gemiddelde
duur van negen maanden gehad, zoals
stratenmaker, kok, gewerkt bij de Hoog-
ovens en chemlese Industrie. Nu Is hij al
weer een tijdje dakbedekker. Lou Koper
behoort dan ook tot 'de groep van echte
arbeiders, waarvan slechts 15 procent In
de nederlandse gemeenteraden zijn ver-
tegenwoordigd'.

Voor de politiek is Lou Koper zich
gaan interesseren, op het moment dat hij
met de woningnood in aanraking kwam. In
zijn Hoogoven-periode is hij jongeren-
vertegenwoordiger van de metaalbond NVV
geworden, een voorloper van de huidige
industriebond, en daardoor lid geworden
van de pvda.

— Waarom ben je dan uit de pvda
gestapt?

Omdat ik niet geloof, dat de pvda in
zijn huidige vorm en zoals zij zich in Zand-
voort presenteert, kan bijdragen tot ver-
andering van wezenlijke dingen. De pvda
wil een nieuwe maatschappij, maar via
een methode van stap voor stap, langs een
geleidelijke weg. Vaak zelfs zo geleidelijk,
dat je de stappen die zij in de richting
van die nieuwe maatschappij zetten, nau-
welijks van elkaar kunt onderscheiden. De
pvda reist als het ware met een hover-
craft om vooral niet de schokken te voelen.
Bovendien heb ik er een hekel aan, dat
de passieve achterban de aktieve leden
overstemt en de huidige raadsleden daar
ook gebruik van maken. Maar het gaat
toch uiteindelijk om iemands inzet en wat
hij er voor wil doen en niet om de konti-
nuïteitl

— Waarom wil een groep als de
psp-ppr, die eigenlijk veeleer aktiegroep Is,
toch In de gemeenteraad zitten?

Ik geloof dat je als raadslid weinig
greep hebt op het hele gebeuren, dat heb-
ben de aktiegroepen veel meer! Voor groe-
pen zoals de psp-ppr is, is het dan toch
belangrijk dat er iemand in de raad zit,
omdat je een aktie dan direkt kan onder-
steunen. Want als je alleen maar op de
publieke tribune zit, moet je alles over je
heen laten gaan.

— Naar welke onderdelen van het
raadswerk gaat uw voorkeur uit?

Dat hangt er helemaal van af naar
welke onderdelen de voorkeur van de
groep uit gaat, waar de groep zijn aksen-
ten wil leggen. Ik ben geen raadslid van
een slapende klup, maar van een stel akti-
visten! De inbreng van die groep zal de
aksenten bepalen, maar dat zal in ieder
geval niet de aanschaf van een vuilnis-
wagen zijn. Ik geloof, dat de raad, zoals
zij nu funktioneert, zijn tijd verknoeit met
het regelen van bestuurlijke zaken, die in
feite al lang zijn beslist. Een gemeenteraad
zou met meer initiatieven moeten komen
en niet zoals nu, de voorstellen van b en w
afwachten. Zij moet veel meer de grote
lijn aangeven en in welke richting de ont-
wikkeling van het dorp moet gaan. Nu lijkt
het er veel op, dat de raadsleden de be-
lastinggelden zitten te verpraten en een
soort kruideniertje spelen.

— Bent u van plan om de standpun-
ten van die groeperingen, die niet In de
raad zijn vertegenwoordigd — zoals wijk-
raden en aktiegroepen — in de gemeente-
raad naar voren te brengen?

Dat is voor ons geen punt, omdat wij
eigenlijk zo'n groep zijn, met en passant
een raadslid erbij. Kijk, de wereld staat
aan het begin van een enorme omwente-

•Politiek dat is leven'

ling, te vergelijken met het feit, dat er pas
wat aan de schrijnende armoe van onze
ouders werd gedaan na de krisistijd. De
ontwikkeling gaat dus via schokken en
krises en niet langs een geleidelijke weg.
Nu staan we ook weer voor zo'n schok.
Daartegenover staat het zoveel mogelijk
trachten de veranderingen te kanaliseren
of in te dammen, dat is geleuter! Dat is de
angst voor een jungle, waar we eigenlijk
meer mens in kunnen zijn, want nu zijn we
half mens. Ga maar na, de tijd dat je
moet werken kan je nauwelijks enige
kreativiteit ontplooien.

— Hoe staat u tegenover het sane-
ringsplan noordbuurt?

Wij zijn direkt al bij het begin van de
akties om de noordbuurt te behouden
achter de doelstellingen van het aktie-
komité en de noordbuurtraad gaan staan.
Dat het bestemmingsplan goed was in de
tijd dat het door de raad werd goedge-
keurd, betwijfel ik niet. Maar de inzichten
zijn veranderd en er heeft zich een men-
taliteitsverandering voorgedaan. Dat zelfde
is eigenlijk ook met de pier gebeurd; eerst
was men enthousiast, toen veranderden
de inzichten en nu is de pier van de baan.
Bij de noordbuurt gaat het voor b en w om
de financiën, om die 1,3 miljoen, wat als
arguYnent wordt gebruikt om het sanerings-
plan te handhaven, maar dat geld is een
schijntje op de totale begroting! Bovendien
kunnen ze mij niet wijs maken dat er
niemand op het departement van crm of
volkshuisvesting is te vinden, die de doel-
stellingen van de noordbuurtbewoners met
financiële middelen kan ondersteunen.
Want v/at is nu het uitgangspunt? Gaan
we zeggen, dat het saneringsplan goed is
en de veranderde inzichten fout of gaan
we er van uit, dat de veranderde inzichten
goed zijn en dat daaraan het plan moet
worden aangepast? Dat laatste is duidelijk

ons uitgangspunt, want we moeten een
noordbuurt maken naar de wensen en
ideeën van de bewoners en niet een noord-
buurt voor Zandvoort! Dit hele geval geeft
nog een duidelijk aan, dat er een beleid
op langere termijn ontbreekt, ik heb het
zo even al genoemd,' er ontbreekt een
visie in welke richting de ontwikkeling van
Zandvoort moet lopen.

— Naar welke politieke partij(en)
gaat uw voorkeur uit, in verband met even-
tuele samenwerking in het kollege?

Ik heb geen voorkeur, laten de vrien-
den het onderling maar uitmaken. Ik heb
wel een voorkeur voor een program-kollege,
omdat die, al voor de verkiezingen, die
ontwikkeling kan aangeven, zodat de kiezer
een duidelijke keuze kan maken.

— Waarom is er dan geen samen-
werking met de pvda tot stand gekomen?
De pvda pretendeert zich toch ook links
op te stellen?

Aukema (lijsttrekker van de plaatse-
lijke pvda afdeling, red.) heeft het al
gezegd, wij zijn ekstremisten en daar
is voor hem schijnbaar alles mee gezegd!
Daaruit blijkt duidelijk dat onze mentaliteiten
te ver uit elkaar liggen. De huidige be-
stuurders en raadsleden van de zand-
voortse pvda zijn eigenlijk de rechter-
vleugel in deze partij, wat ook duidelijk
uit hun uispraken blijkt.

— Wat is volgens u de inhoud van
het begrip politiek?

Politiek, is dat je leeft. Het hele leven
is politiek. Als een supporter van Ajax
een Feijenoord-aanhanger probeert te over-
tuigen dat Ajax beter is dan Feijenoord,
is dat politiek. Als mensen met argumen-
ten elkaar proberen te overtuigen, is dat
politiek en dat doet iedereen en overal.
Tegen je vrouw, je kindereh, op je werk,
politiek dat is het leven! jhim

resultaten autoraces
De Fords Escort Mexico hebben

zondag 19 mei op het circuit bij de
nationale autoraces voor een enorm spek-
takel gezorgd. Voor elke meter terrein
werd gestreden en er kwam vrijwel geen
enkele wagen zonder blikschade uit de
strijd. Het gevecht ging voornamelijk
tussen Ros de Giaxa de Salvi, Plet Schou-
ten en Hans Kievit. Een defekte uitlaat
schakelde Schouten uit en toen kan De
Salvi de winst grijpen. In de formule Vee
won Jelle Hingst, terwijl Jan Lammers
winnaar werd bij de toerwagens groep 1.

De uitslagen waren:
Ford Escort Mexico, 50.7 km (12

ronden): 1. Ros de Giaxa de Salvi in
25.11.8 is gem. 120.741 km; 2. Hans
Kievit en 3. Bart Baljon. Snelste ronde
Herry Schouwink en Ros de Giaxa de Salvi
in 2.04.5 is 122.195 km.

Formule Vee, 50.7 km: 1. Jelle Hingst,
Kaimann MK Bell in 20.20.6 is 149.590 km;
2. Leo Steenbergen, Kaimann en 3. Maar-
ten van Ginneken, Kaimann. Sn. r. Jelle
Hingst in 1.40.- is gem. 152.330 km.

Derde wedstrijd, 50.7 km. Toerwagens
groep 1 tot ƒ8000,—: 1. Cees van Don-
gen, Simca Rally 1 in 25.50.2 is gem.
117.841 km; 2. Nico Versteegh en 3.
Chris Koper, idem. Sn. r. Cees van Don-
gen in 2.06.8 is gem. 119.979 km.

Toerwagens groep 1 ƒ 8.000,— tot
ƒ 10.000,—: 1. Jan Lammers, Zandvoort,
in Simca Rally 2 in 24.41.4 is 123.285
km; 2. Henk Bokenkamp en 3. René Prins.
Sn. r. Jan Lammers in 2.01.6 is gem.
125.110 km.

Vierde wedstrijd, 15 ronden is 63.4 km:
Toerwagens groep 2 tot 1000 cc: 1. Hans
Kok, Hillman Imp. 13 r. in 25.44.8 is
128.058 km. Sn. r. Hans Kok in 1.57.2 is
129.807 km. Idem 1000—1150 cc: 1. Hans
Daniels, Simca Rally 1000, 13 r. in 25.45.9
is 127.951 km. Sn. r. Harrje Geeris. Daf
Marathon in 1.56.5 is 1330.586 km. Idem
1150—13300 cc: 1. Henri van Oorschot,
NSU TT 1200. 14 r. in 26.57.4 is gem.
131.717 km. Sn. r. Van Oorschot in
1.50.2 is 138.052 km. Idem boven 1300
cc: 1. Han Akersloot, Ford Capri 2600 RS
in 25.15.3 is 150.627 km; 2. Cees Sie-
wertsen, Porsche Carrera. Sn. r. Siewert-
sen in 1.38.1 is 154.137 km.

Vijfde wedstrijd, Formule Ford: 1. L.
Boy Hayje, Lotus 61 M, 50.7 km in
20.57.2.- is 145.165 km; 2. Ronald Re-
meeus, Royale Hurricane; 3. Ric van Kem-
pen,(Royale RP 16. Sn. r. Ric van Kempen
in 1.43.- is 147.702 km.

Zesde wedstrijd 50.7 km: Toerwagens
groep 1 / 10.000-ƒ 15.000: 1. Alfred
Abbenes, Alfa Romeo 1600 S in 24.22.- is
123.185 km. Sn. r. Giowanni Kantore,
Alfa Romeo 1600 S en Abbenes in 2.01.4
is 125.419 km; ƒ15.000—ƒ22.500: 1.
Hans Deen, Alfa Romeo 2000 GTV in
23.37.7 is 129.696 km; 2. Hans Maasland,
idem. Sn. r. Deen in 1.55.2 is 132.060 km;
ƒ22.500—ƒ35.000: 1. Fred Frankenhout,
Opel Commodore, in 22.51.5 is 133.100
km. Sn. r. Frankenhout in 1.52.7 is gem.
134.990 km.

open brief
aan
de heer wijnbeek

Met enige verwondering hebben wij
kennis genomen van de taal die de heer
Wijnbeek op de raadsvergadering van j.l.
dinsdag 14 mei ten opzichte van de
psp/ppr heeft gebruikt. Hoewel d'66 al
met één been in het politieke graf staat,
vond ze het blijkbaar nodig om met het
andere been nog even een trap na te
geven. Deze trap gebeurt dan in de vorm
van een politieke verklaring, waarin dan
wordt beweerd, dat er in de psp/ppr een
aantal 'regeringsgeile politieke huurlingen'
zouden zitten die d'66 toendertijd als
'klimpaal' voor hun politieke ambities wil-

en gebruiken.
Het slsken van een aantal stoere

kreten in de richting van onze groepering
ergert ons niet, wat ons echter wel dwars
zit is, dat de heer Wijnbeek een aantal
gebeurtenissen aangaande de vergadering
van 15 maart bewust heeft verdraaid. Het
irriterende van dit soort verdraaiingen en
beschuldigingen — pok de cpn maakt er
zich in haar verkiezingspamflet schuldig

aan — is, dat de mensen een rad voor de
ogen wordt gedraaid. Opzettelijk wordt er
voorgesteld, alsof de psp/ppr de grote
boeman is, die andere partijen, in dit geval
d'66, met manipulaties en andere praktij-
ken op een gemene manier probeert voetje
te lichten. Een ieder die echter de moeite
heeft genomen om onze vergaderingen
te bezoeken, weet dat wij die mentaliteit
verwerpen.

Voor een verslag van die bewuste ver-
gadering van 15 maart verwijzen wij naar
de Zandvoortse Koerant van 19 maart,
waarin op heldere en ondubbelzinnige wijze
is beschreven wat er op die avond plaats-
vond. Men zal dan lezen, dat er geen
sprake is geweest van manipulaties en
dat het d'66 is geweest, dat als een ver-
wend kind dat zijn zin niet kreeg, uit de
progressieve kombinatie is gestapt. Wij
hebben die stap toen betreurd en ons
best gedaan om een scheuring te voor-
komen. Daarna hebben wij er ook geen
kretologies woordenboek op nageslagen
om d'66 beschuldigend na te wijzen, er
waren immers belangrijker zaken waarop
wij ons wilden richten.

De 'klimpaal' die d'66 blijkbaar was,
is inmiddels afgebrand tot een geblakerde
lucifer. Wij beschouwen de aantijgingen
die d'66 bij monde van de heer Wijnbeek
aan ons adres richt, dan ook als ranku-
neuze stuiptrekkingen van een partij die als
afscheidskado vlak voor de verkiezingen
nog even met modder gooit naar een
andere partij. Zonder dat die aangevallen
partij er direkt op kon reageren.

Maar dat is weer een kwestie van
mentaliteit

Namens de psp/ppr
Theo van Wely
Frank Termes

Adverteert

in dit blad

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoon: 2135
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Race-circuit

Twee lange dagen is Zandvoort weer
verpletterd onder de geluidsterreur, deze
maal tengevolge van motorraces op het
circuit. Ook was de lucht in de omgeving
van het circuit bezwangerd van de uitlaat-
gassen.

Het enige wandelpark — het z.g.
Vijverpark — dat deze rekreatiegemeente
rijk is en dat in de regel bij winderige
dagen door veel mensen werd bezocht,
is buiten de kinderboerderij, manege,
verkeerstuin en trimbaan van weinig bete-
nis meer, nu er weer een groot gedeelte
is afgehaakt t.b.y. het racecircuit.

Niettemin vindt het raadslid Pas,' dat
men over deze dingen niet moet zeuren en
dat aan dit zeuren maar eens radikaal een
einde moet worden gemaakt. Een fascis-
tolde trekje van dit raadslid, die in zijn
vaandel de bevordering van het toerisme
heeft. Het is echter wel begrijpelijk, dat
veel raadsleden, die wellicht op een on-
doordacht moment vóór het oppeppen van
dit miljeuvijandige circuit hebben gestemd,
niet steeds weer op deze onvergeeflijke
fout willen worden gewezen. ' •

Kennelijk acht de heer Pas de race-
fanatici, die alle maksimum snelheden aan
hun laars lappen en zich op de toegangs-
wegen naar Zandvoort in het dorp eri
naar het circuit heer en meester wanen,
een prettige vorm van toerisme; wij menen
echter, dat de wellicht zeer grote groeien
mensen, die gaarne naar onze badplaats
zouden willen komen om hier volledig te
kunnen releksen in de duinen en op het
strand, in ons karakteristiek dorpje te
kunnen winkelen en de inwendige mens te
versterken, een meer welkome vorm van
toerisme zouden vormen dan die, waarop
de heer Pas mikt. Helaas hebben veel'van
deze rekreanten Zandvoort al lang de
rug toegekeerd, wetende, dat het risiko
om onder hevige geluidshinder te worden
verpletterd of door racefanatici van de .weg
te worden gedrukt, te groot is. \

Met dit machteloze gemeentebestuur
tegenover enige belangengroepen, duidelijk
geïllustreerd, doordat zij niet eens bij
machte is gebleken het rijden met geluid-
dempers, dat notabene eksplisiet in het

kontrakt met de Cenav staat aangegeven,
op een of andere duistere reden nog
steeds niet kan of wil afdwingen, gaat
Zandvoort wellicht een zeer onzekere toe-
komst tegemoet. Immers van enig beleid
op langere termijn is In het geheel geen
sprake. Wordt het ene jaar het besluit
genomen het circuit in principe op te
heffen en hiervoor minder miljeuvijandige
rekreatieve elementen te stimuleren zoals
b.v. het 'plan 12 maanden zomer' — een
besluit, dat voor veel bewoners in de
omgeving van het circuit een opluchting
betekende; het einde van de misère was
immers in het zicht — enige jaren later
werd door dezelde raad (doordat de heren
Kok en Flieringa, eerst verfente tegen-
standers van het circuit, als een blad aan
een boom van inzicht veranderden) het
besluit genomen het circuit weer op te
peppen, notabene naast het 'plan 12
maanden zomer'. Een dwazer ondoordachte
wending kon de raad niet maken. Bij enig
inzicht in deze materie met de gehele
verkeersproblematiek, was het toch wel
te verwachten, dat het provinciaal bestuur
het 'plan 12 maanden zomer' onmogelijk
zou kunnen goedkeuren. Nu de minister
inmiddels bovendien voornemens is af te
zien van ekstra wegen naar Zandvoort,
zal uiteraard de Kroon ieder plan, dat
enige druk op de wegen naar Zandvoort
zal vergroten, ook afwijzen, d.w.z. het
'plan 12 maanden zomer' en voorts ieder
bebouwingsplan van enige betekenis.

Nu de minister van volksgezondheid
en milieuhygiëne heeft aangekondigd, dat
een wetsontwerp op de geluidshinder in
een vergevorderd stadium van voorberei-
ding verkeert, is het duidelijk, dat binnen
afzienbare tijd ook het racen op het circuit
afgelopen zal zijn.

Door het gokken op beide elementen
door deze gemeenteraad is dan het
uiteindelijke resultaat op niets uitgelopen.

Het is te hopen, dat de bevolking van
Zandvoort de kans aangrijpt bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van morgen haar
stem te geven aan die partijen, die eks-
plisiet vechten voor Zandvoort zonder ge-
luidsterreur en vóór rust en veiligheid,
zowel op de aan- en afvoerwegen als in
het dorp, zodat het rustminnende bezoek
uiteindelijk Zandvoort weer zaf terugvinden.
Een betere toekomst kan Zandvoort, welke
gemeente ook op ander gebied alle
elementen van rekreatie in zich herbergt,
niet wensen.

H. J. Feije-Solaro

WD-Zandvoort toont Janusgezicht
De verkiezingskrant van de vvd be-

wijst het. Ook plaatselijk wenst de vvd de
Wiegellijn voort te zetten. Polarisatie dus.
En niet alleen dat. Polarisatie als zodanig
schuwen wij niet. Wel het verkondigen
van onwaarheden. Wij willen dit keihard
stellen. De vvd pleegt kiezersbedrog.

Neem bijvoorbeeld het nu gepubli-
ceerde standpunt met betrekking tot de
noordbuurt, het circuit; de door de vvd(!)
bereikte resultaten in de afgelopen verkie-
zingsperipde. Kortom een aaneenschakeling
van onjuistheden. Veelal heeft de vvd in
de gemeenteraad anders gestemd dan zij
nu suggereert.

Met de verkiezingen voor de deur
betekent dit voor de Partij van de Arbeid-
Zandvoort, dat de vvd de deur, voor wat
betreft de medewerking van de pvda aan
een kollege van b en w mét de vvd, nu
reeds in het slot heeft gegooid. Met andere
woorden: de vvd heeft zich als niet 'be-
trouwbare gesprekspartner buiten spel
gezet.
Zandvoort, 25 mei 1974

Afdelingsbestuur pvda-Zandvoort
A. Regeer, sekretaris

scheidende raadsleden

B. Rudenko (vvd) J. G. Wijnbeek (d'66)

eanduüorbe Hoeranr

Van twee raadsleden staat het aan' de vooravond van de verkiezingen vast dat
zij niet meer In de nieuwe gemeenteraad zullen terugkeren t.w.: de heren B. Rudenko
van de vvd en J. G. Wijnbeek van d'66. Gelet op de politieke levensduur van een
Zandvoorts gemeenteraadslid — ruwweg geschat op 20 jaar — hebben zij slechts
korte tijd deel van de raad uitgemaakt'. In 1970 gekozen verdwijnen zij vier jaar later
uit de gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1970 was de heer
Rudenko lijstaanvoerder van de zandvoortse liberalen en hun favoriet voor een wet-
houderspost. Hij kwam in de raad en werd tot wethouder benoemd. De glanzende
bestuurlijke loopbaan, die door zijn aanhang was toebedacht, doofde twee jaar
later. Het wethouderschap bleek te zwaar voor zijn schouders en de raad dwong hem
tot aftreden. De heer Rudenko bleef raadslid voor de vvd maar stelde zich —
volgens een officiële lezing van zijn partij — om gezondheidsredenen niet herkiesbaar
voor een nieuwe raadsperiode.

De heer Rudenko toonde in zijn spraakgebruik een voorliefde voor de retoriek
en het leggen van klemtonen op lettergrepen, zoals men die'ook wel bij predikanten
kan beluisteren. Of het nu over dakkapellen ging of de aanschaf van een lorris voor

•publieke werken, de liberale afgevaardigde sprak altijd op gedragen toon. Een toon
die het onderwerp meer gewicht gaf dan het in feite verdiende. Verder was de heer
Rudenko een groot voorstander van een drastiese bezuiniging op de gemeentelijke
uitgaven voor de bestrating van wegen en pleinen.

De belangstelling van de demokraat Wijnbeek ging vooral uit naar de vorming
van kommissies, het welzijnswerk en de huisvesting van buitenlandse ''gastarbeiders.
Ook hij had zijn hart verpand aan het woord, het literaire woord. Sterk was hij
vooral in het fabriceren van Ingewikkelde zlnkonstrukties en het bedenken van woord-
spelingen. Wanneer de demokraat sprak hingen de raadsleden aan zijn lippen.

Het a.s. vertrek van de heer Wijnbeek wordt door de meeste afgevaardigden dan
ook diep betreurd. Zij beschouwen zijn heengaan als een verarming van het politieke
leven. Wie zal tenslotte de man kunnen vervangen die kandidaten voor de nieuwe
gemeenteraad in zijn afscheidsrede beschrijft als 'regeringsgeile politieke huurlingen'.

Alleen Jan Cremer.



verkiezingstoer
en nog wat

Tegen het einde van de verklezlngs-
toer van de politieke partijen, dl» vrij
tam en roerloos is verlopen, Is de strijd
nog even fel opgelaaid.

Tijdens de propaganda-bijeenkomst
van de vvd vrijdagavond In het Gemeen-
schapshuls, raakten de voorzitter van de
zandvoortse tak van de liberalen, de heer
Jongsma, In da clinch met Inspr, nu-
wethouder Janssens. Laatstgenoemde nam
het niet dat de wd In haar verklezlngs-
krant Inspr. nu een ruk naar links liet
maken. Dit op grond van het feit, dat belde
fraktleleden van Inspr. nu de pvda aan het
lijstnummer 1 hadden geholpen. Da wét-
houder noemde die zwaai naar links, louter
en alleen hierop gebaseerd, baarlijke non-
sens. Inspr. nu heeft vanuit zijn eigen visie

Sommige mensen ruiken

een brand ...

Maar lang niet iedereen is In het
bezit van een reukorgaan dat zo ge-
voelig is dat hij de penetrante geur
van een vuurhaard opsnuift.
De meeste mensen zijn daarom aan-
gewezen op een plaatselijk blad
waarin het nieuws over een brand en
tal van andere gebeurtenissen te
lezen staat.

Bent u nog geen abonné?

Bel 2135 en u krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags In de bus.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld.
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort. Rep. k.T.V. enz.

totnogtoe uitstekend met de pvda kunnen
samenwerken en steekt dit ook niet onder
stoelen of banken. Maar dit betekent nog
niet dat Inspr. nu do eigen Identiteit heeft
opgegeven, zoals de vvd suggereerde.
Da verbolgen wethouder noemde dit een
'onfatsoenlijke en onzindelijke manier van
propaganda voeren'.

De heer Jongsma was het daar ulter-
aard niet mee eens en zo ging het debat
nog een tijdje door.

Op de politieke markt van zaterdag
vielen ook enige scherpe woorden en in
de koerant van vandaag wordt de vvd door
de pvda als toekomstige koalltiepartner af-
gezworen. Wat enkele 'rebelse' pvda-leden
In eigen gelederen niet voor elkaar konden
krijgen, lukte klaarblijkelijk de raads-
fraktle van de liberalen. De pvda keerde
de vvd In Zandvoort boos de rug toe.
Maar afgezien van de hier gesignaleerde
erupties Is het tijdens de verkiezingsweken
zeer rustig en ordelijk toegegaan.

Er Is wel opmerkelijk veel en duur
geadverteerd door de partijen In de plaat-
selijke bladen. Dat Is een zeer welkome
financiële steun voor de lokale pers. Je kan
van de partijen natuurlijk niet verwachten
dat zij daarmee ook na de verkiezingen
zullen doorgaan. Maar wat je van de
partijen en de politici wél zou mogen ver-
wachten Is. dat ze ook na morgen de
betekenis van de kranten In Zandvoort ais
kommunfkatlemiddel en uitlaatklep voor
de openbare mening zullen blijven zien.
Want het handhaven en kontlnueren van
die bladen zal In de naaste toekomst
waarschijnlijk mede afhangen van hun be-
reldheld en verbeeldingskracht de plaat-
selijke nieuwsorganen van overheidswege
financieel bij te staan. Zoals zoveel zaken
van openbaar nut door de overheid worden
gesteund.

De krant stond nog wel In geen enkel
verkiezingsprogramma vermeld, maar het
wordt tijd er aan te gaan denken.

Adverteren via een wasro l,

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
vla ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
dellger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draal nr. 2136 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

.

DE PSP/PPR
STELT ZICH NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE STEMMEN

DIE U OP 29 MEI OP ANDERE PARTIJEN UITBRENGT

Lijst 6 PSP/PPR Lijst 6
Ons ginonr. is: Rabobank Zandvoort - Postgironr, 12676

eanduDürbe feoeran!'

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs , voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

Te koop opklapbed met
ombouw en een stapelbed,
in prima staat. Prijs billijk.
Tel. 5221 (na 6 uur).

Meisje gevr. of jonge vrouw
voor het seizoen, alleen de
ochtenduren. Tel. 3681.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk'. Normale prijs ƒ 1300,
voor f 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoeve'dorp. tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Door speciale inkoop
exklusiave betaalbare

dameskieding
Salon de Mode

„CÉCILE"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

•Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Radiator Groenesteln
Kamerlingh Onnesstraat 38,
tel. 5845, vraagt met spoed

ERVAREN MONTEURS
voor centrale verwarming.

Prettige werkkring en goede
sociale voorzieningen.

Dame,' 60 jr., zoekt v. vak.
gez. kam,, parterre m. ont-
bijt van 6 juli tot 20 juli,
event. andere data. Zandv.
of omg. Graag parkeergel.
Tel. 05200—32496.

Te huur zlt-sl.kam. incl. c.v.,
w. en koud water, douche-
en keukengebruik, f 200,—
p. m. Zeestr. 60, tel. 4121.

Door een sterke toename van opdrachten hebben
wij behoefte aan een

ERVAREN
CALCULATOR
leeftijd max. 30—35 jaar.

Vereist worden een gedegen kennis van bouw-
kundig begroten en een brede belangstelling voor
alle kostentechnieken.

Aan de calculator die zijn werkterrein wil verbre-
den en belangstelling heeft voor een uitvoeriger
taak dan alleen het maken van bouwkundige
begrotingen kunnen wij een interessante funktie
met goede toekomstperspektieven bieden.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:
Adviesbureau voor Bouwkosten Calcu b.v.,

Brederodestraat 31, Zandvoort.

SCHOONHEIDSSALON

voor dames

avina
gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage,
(evt. pedicuren, na
één der bovenver-
melde handelingen).

alleen
na afspraak
Brederodestraat 77

gedipl. schoonheidsspecialiste
Lavina van Tetterode-Snellens
lid A.N.B.O.S.

Zandvoort Tel. 4618

ïfamiiié énvrtahiï.èlsdrukv/èrk
• / ?,* ' " . - 4 :

d rukkerlj . O U U JE
;': .achterweg' f>telf

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2135

Als u even langs wil komen gaan we

samen op de foto.

Zo'n 60 secondending, levensgroot,

kan u 'm zo meenemen, of uw kinderen.

Misschien koopt u ook nog wat.

Tot ziens op de foto

Snoopy

PEETERS, Haltestraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

Jammer...
dat de VVD. afd. Zandvoort, heeft gemeend met bewuste
onwaarheden in haar verkiezingskrant, de kiezers te
moeten beïnvloeden.

Jammer...
zeker voor die vele fatsoenlijke kiezers die daar nu
juist N I E T van gediend zijn.

Twee Zandvoortse kiezers die hun
naam WEL durven te noemen:

P. FLIERINGA
N. J. JANSSENS

Zwemmen «duiken
spartelen
plonzen-zwemmen

Zaterdag 1 juni 09.00 uur

OPENING
van het

Sporffondsenbad
Zandvoort
aan de Vondellaan

ZWEMMEN TELKENS EEN VERRASSING!

fietsetiéeeftu
de natuur

terug..
Wég lawaai, wég drukte l Zoek rust,
stilte, gezonde lucht... geniet van

't voorjaar... op de fietst
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voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse '
Koerant. antwoordnummer 151. Zandvoort, of bel 02507 — 2135.

U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant.

Naam:

Straat:

L***

[...

Plaats: r...

Daarna wens
Ik maak nog

[T..
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ik een abonnement: Half jaar ƒ 8, —
geen geld .over, maar wacht op uw

i... ;...

f., f..

1 Jaar

r... [...

f., p..

/ 15.— .
aksept-girokaart.

ADVERTENTIE
Aangeboden door Twee Zandvoortse kiezers.

Aan alle Zandvoortse kiezers!
Deze advertentie is bedoeld U er misschien ten overvloede op te wijzen
hoe belangrijk UW STEM bij deze gemeenteraadsverkiezingen gaat worden.

ZANDVOORT zal zich als WOONOORD en als BADPLAATS moeten
handhaven en VERBETEREN.

Om dit te realiseren zullen wij een KRACHTIG en DUIDELIJK Gemeente-
bestuur nodig hebben.

Een KRACHTIG gemeentebestuur kunt U mee helpen bouwen door op
DUIDELIJKE partijen Uw stem uit te brengen.

PARTIJEN, die door hun landelijke achterban kunnen beschikken over
de nodige specialisten.

PARTIJEN, van wie men weet waar ze thuis horen.

De Partijen, die hun zetel in de raad bezetten met een afwisselende
LINKER of RECHTER bil, stichten verwarring en hebben een remmend
effect.

U vindt op Uw stemmingsbrrefje weer 7 partijen of groeperingen.
Met 7 groeperingen Is een juist bestuur voor een gemeente onmogelijk en
onduidelijk.

Nu is er een kans daarin verandering aan te brengen.

Nu Is er een kans af te komen van de gaande en komende plaatselijke
groeperingen.

«

Groeperingen, waarin vaak het eigen belang van een aantal personen
prevaleert, boven het algemene belang.

Geachte KIEZER, U KUNT ZANDVOORT EEN DIENST BEWIJZEN!

Ook U geachte zelfstandige LET OP UW SAECK!

Stemt voor bestuurbaarheid en duidelijkheid

Stemt op de V V D - C D A - P v d A
Inz. L. A. M. M. Duivenvoorde • A. Hendriks

Nederland kreeg
'n vooruitstrevende

regering.

Stem nu óók voor 'n

vooruitstrevende
gemeenteraad.

WOENSDAG ZIJN ER WEER VERKIEZINGEN.

DIT KEER KIEZEN WE ONZE GEMEENTERAAD.

DA'S HEEL BELANGRIJK. HET GAAT IMMERS

OM WAT DE KOMENDE VIER JAAR WEL OF

NIET IN ONZE GEMEENTE GEBEUREN GAAT.

Een man zonder consideratie

die geloofde in loon

naar prestatie.
Hij werkte voor twee

en steunt vee-vee-dee.

Wie rijk werd

was enkel zijn basiel

VAAK ZIJN DAT ZAKEN DIE LATER NIET MEER TERUG TE DRAAIEN ZIJN. ZAKEN DIE ALLES

TE MAKEN HEBBEN MET WERKEN, LEVEN EN

WONEN - OF U ZICH THUIS KUNT VOELEN

IN ONZE GEMEENTE.

BELANGRIJK DAT U VOOR DIE GEMEENTE-

RAAD DE JUISTE MENSEN KIEST. MENSEN

DIE DE PROBLEMEN DURVEN AAN TE PAKKEN. MAAR OOK MENSEN DIE ALLES NIET
\

ALLEEN HOEVEN TE DOEN. DIE 'N PARTIJ ACHTER ZICH HEBBEN MET SPECIALISTEN

f

DIE MEE KUNNEN DENKEN. EEN PARTIJ DIE

OOK IN T PROVINCIAAL BESTUUR EN IN DE

TWEEDE KAMER WAT VOOR UW GEMEENTE IN DE MELK TE BROKKELEN HEEFT. STEMT U

PvdA raadsleden

staan nooit alleen

PvdA
DAN HEBT U DIE ZEKERHEID.

Lijst l
AUKEMA

eanduoorrse hoeranr
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politici na de stembusslag
Afgelopen woensdagavond waren alle

politieke kopstukken aanwezig In het
politiek café het cda In het gebouw
'De Krocht' om een eerste reaktle te
geven op de verkiezingsuitslagen.

Als we om acht uur naar binnen lopen.
komt meneer van As, lijsttrekker van de
cda en ceremoniemeester van deze avond,
naar ons toe. 'Jullie weten het zeker wel,
hè?' Nee, we weten het niet'. 'Nou, de
vvd heeft er zeven, de pvda vier, de cda
drie, de psp-ppr één, inspraak nu twee en
btv en cpn zitten er allebei niet in. Tja,
het is niet best hoor, zeven vvd-ers en
een vvd-burgemeester, nou nou'.

Langzamerhand komen er meer men-
sen de zaal binnen lopen. De heer Jongs-
ma, voorzitter van de vvd, is de eerste
politieke voorman die door de heer Van
As voor de mikrofoon wordt gevraagd om
zijn indruk te geven. 'Ik ben uiteraard erg
blij met de winst van onze partij en ik
hoop, dat, ondanks de publikaties in de
Zandvoortse Koerant, het mogelijk zal zijn
een behoorlijk afspiegelingskollege te vor-
men'.

Mevr. Dalman van de cpn is de tweede
die aan bod komt. 'Het is voor. ons erg
teleurstellend, dat we het dit keer weer
niet hebben gehaald. We hadden het wel
verwacht. Ik vind het bovendien zeer
treurig voor deze gemeente dat de vvd
zeven zetels heeft gehaald'. Hierna wordt
meneer Ten Broeke van de btv naar voren
gevraagd. Maar die wil niet. 'Meneer Pas
komt zo, hoor', zegt hij. 'Ja, maar er
staan toch meer mensen op de lijst van
de btv', dringt Van As aan. 'Nu, ik laat
het liever aan hem over'. Even later komt
meneer Pas binnen en geeft hij een kom-
mentaartje' 'Wat moet ik eigenlijk zeggen?
Het is erg jammer dat ik mijn werk in
de raad niet kan afmaken. Ik had gerekend
op één zetel. De nieuwe raad wens ik
veel sukses. Dat de vvd heeft gewonnen
is erg fijn, maar het is heel spijtig dat
de psp-ppr in de raad komt. Persoonlijk
verwacht ik niet dat er iets positiefs uit

deze mensen zal komen, het is meer een
rumoerige aktiebeweging dan een normale
partij. Het zal geen stimulans zijn voor
de nieuwe raad met die Lou Koper erbij'.
Meneer Pas wordt onderboken door
Richard van As: 'De voetbalstand is 1—O'.

Dan komt Theo van Wely aan het
woord namens de psp-ppr. 'Meneer Pas
heeft ons een rumoerige aktiebeweging
genoemd en daar heeft hij ook wel een
beetje gelijk in. Wij zijn geen partij die
werkt volgens rechtlijnige begrippen. Wij
hopen inderdaad anders dan andere par-
ijen in de raad te gaan opereren door naar
voren te brengen wat er op straat ge-
beurt'.

Na deze rumoerige woorden krijgt
burgemeester Nawijn het woord, 'Ik vind
het op zichzelf al winst dat de kiezers
blijkbaar meer inzicht hebben in het poli-
tieke leven. Want ik kan me nog wel her-
inneren dat we zaten met acht frakties,
terwijl er nu nog maar vijf zijn. Dat is
een goede zaak'. Wethouder Van der Mije,
tweede op de cda-lijst, neemt hierna het
woord. 'Ik ben bijzonder gelukkig dat de
pvda zich heeft weten te handhaven,
ondanks de innerlijke strijd die de laatste
tijd in deze partij heeft gewoed. Ook vind
ik het hartstikke goed dat inspraak nu
zijn twee zetels heeft weten vast te
houden'.

Na deze woorden van de wethouder
van sociale zaken gingen uw verslaggevers
de zaal in om een aantal politici hun
opinie te ontlokken over de politieke situatie
en de nu te volgen kollegevorming.

Mevrouw Hugenholtz (vvd) was
enorm blij met het resultaat dat de vvd
in deze verkiezingen heeft behaald. 'Ik
vind dat bijzonder leuk en het betekent
dat de meerderheid in Zandvoort vindt,
dat wij het goed doen'. Of de landelijke
politieke situatie, waarbij de vvd in de
lift zit, ook in Zandvoort een rol heeft
gespeeld, vond mevr. Hugenholtz moeilijk
om te beoordelen. 'Dit zijn gemeente-
raadsverkiezingen en dat spreekt de men-
sen veel meer aan en ze zijn er ook veel
meer bij betrokken'. Ondanks de veronder-

stelde betrokkenheid was de opkomst van
de kiezers bedroevend slecht. Met be-
trekking tot de kollegevorming zei mevr.
Hugenholtz dat de vvd niet wilde polari-
seren. 'We moeten er met elkaar iets van
maken. De vvd wil met de 3 grootste par-
tijen in het kollege gaan zitten, de vvd,
pvda en cda dus'. Een dag vóór de ver-
kiezingen heeft het pvda-bestuur echter
de deur voor de vvd in het slot gegooid
m.b.t. de kollegevorming. Maar daar
geloofde de liberale niet helemaal in, ten-
slotte was dat een verklaring van het
pvda-bestuur en niet van de fraktie. 'Als
de pvda-fraktie toch de vvd uit het kollege
wil weren, sluiten wij geen enkele partij
waar redelijk mee te praten valt, van
samenwerking uit'. Ook de heer Couvreur,
nu officieel vvd-raadslid, was 'zeer ver-
baasd over de verklaring van het pvda-
bestuur, omdat er met de pvda in de
verschillende kommissies toch een prettige
samenwerking met de vvd bestond'. De
liberale afgevaardigde vond wel, dat de
vvd als grootste partij recht had om in
het kollege te gaan zitten.

Wethouder Aukema, lijsttrekker van
de plaatselijke pvda, zei in zijn reaktie
hierop, dat het huidige kollege (met pvda,
cda en inspraak nu, red.) een meerder-
heid heeft behaald. 'Ik hoop dan ook, dat
de komende 4 jaar dit kollege kan aan-
blijven, want het gevoerde beleid was een
goed beleid, met de juiste mensen als
wethouder'. Of de pvda nu de vvd als
grootste partij buiten het kollege kan
houden, terwijl de heer Aukema vóór de
verkiezingen zich duidelijk voor een af-
spiegelingskollege heeft uitgesproken,
blijft nog maar de vraag. 'Wij zijn altijd
bereid om een dialoog te houden. Ook heb
ik voor een afspiegeling gepleit en met de
handhaving van het nu nog zittend kol-
lege is er ook een zekere afspiegeling, met
een meerderheid van 9 zetels. Toch zal
ik niet om die 7 zetels van de vvd heen
kunnen, het is tenslotte de grootste min-
derheid, die we het recht moeten geven
sterk in de beleidsbeslissingen vertegen-
woordigd te zijn, zoals in de verschillende
kommissies, lede Aukema reageerde op
het uitsluiten van een eventuele samen-
werking tussen pvda en vvd in kollege-
verband, zoals in een verklaring van de
pvda staat te lezen, dat die uitspraak van
het pvda-bestuur was en nieit van de
pvda-fraktie. Niettemin wilde hij er zich

niet van distanciëren, omdat er nog maar
bewezen moest worden of de eventuele
vvd-wethouders bekwaam zijn.

Voor de socialistiese voorman stond
het wel vast, dat 'het nu nog zittende
kollege voor zijn taak is berekend' en zei:
'Never change winning horsesl' De heer
Aukema vond wel, dat de vvd niet op
grond van de verklaring van het pvda-
bestuur moest worden afgewezen, maar op
grond van verschillende praktiese punten.

'Zo hebben alle wethouders zich bijzonder
aan de vvd-verkiezingskrant geërgerd.

Neem bijvoorbeeld het opsommen van de
verenigingen en kommissies waar de vvd-
kandidaten allemaal inzitten, maar ze
alleen nooit komen!'

Later op de avond zei ons de voor-
zitter van de zandvoortse pvda-afdeling,
Ronald Segaar, dat de verklaring die het
bestuur heeft afgegeven wel in overleg
met de pvda-fraktie tot stand is gekomen.

Meneer Van dgr Mije vondt dat hij
de afgelopen twee jaar bijzonder plezierig
had samengewerkt met het huidige kol-
lege. Hij hoopte dat hij dit beleid kon
voortzetten, want 'we hebben tenslotte
nog steeds de meerderheid'. Maar aan de
andere kant was de christen-demokratiese
wethouder bang voor een 'verkrachting
van de demokratie', als de vvd buiten het
kollege zou worden gehouden. 'Je zet
zeven man buitenspel hè. Het is ook wat
anders dan wanneer die zeven mensen
drie partijen zouden vertegenwoordigen,
maar nu zitten ze voor één grote groep'.
De cda-man wilde de kollegevorming
vooral laten afhangen van een aantal
punten. Het ging hem met name om de
personen die de diverse partijen naar
voren zouden schuiven en om de wijze
waarop de verschillende partijen het on-
vermijdelijke tekort op de begroting voor
1975 wilden aanpakken. 'Zelf ben ik een
groot voorstander van een dekkingsplan,
terwijl de vvd juist sterk voor bezuinigen
is en dat kan wel eens een breekpunt
worden'.

Lou Koper, het nieuwe raadslid voor
de psp-ppr kombinatie, wilde geen inter-
vlew afstaan. 'Dat kost nu ƒ 400,— was
zijn kommentaar.

nieuws kort
en klein

In de nacht van dinsdag op woensdag
is uit de leder-boetiek in de Passage aan
de Kerkstraat voor een bedrag van
ƒ 150.000,— aan leren- en suède kleding
gestolen. Vrijwel de gehele in de boetiek
aanwezige voorraad werd meegenomen,
wat achterbleef was een enorme ravage
aan omvergeworpen kledingrekken, etc. etc.

Een van de ingangen tot de boetiek
werd geforceerd met behulp van een breek-
ijzer. De lederzaak blijkt een geliefd
objekt van het inbrekersgilde. Dit is derde
achtereenvolgende keer dat de boetiek
het slachtoffer werd van ongewenste
bezoekers.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B - Telefoon 4417

De zandvoortse politie moet niet
alleen de inbrekers van de leder-boetiek
en de buit zien op te sporen, maar moet
ook op zoek naar een vrachtwagen die uit
Willemstraat werd ontvreemd en een per-
sonenauto die op de Zandvoortselaan werd
gestolen.

Deze week werden door de recherche
twee arrestaties verricht. In de Thor-
beckestraat werd een inwoners uit Maarn
aangehouden, die had getracht een voor-
bijganger onder bedreiging met een lucht-
drukpistool geld afhandig te maken. De
overvaller werd voor een nader verhoor
overgebracht naar het politiebureau.

Verder werd een uit Duitsland afkom-
stige man aangehouden wegens diefstal
van geld van barbezoeksters.

uitslag gemeenteraadsverkiezing 1974 in zandvoort

Aantal kiesgerechtigden: 12160 Opkomstpercentage: 69,4

Stembureau

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Julianaschool
Hannie Schaftschool
Gem. Verzorgingshuis
Karel Doormanschool
Albert Plesmanschool
v. d. Endenschool
Calvij nzaal
Gemeenschapshuis
Wilhelminaschool
Kleuterschool St. Agatha
Huis in de Duinen
Bodaanstichtin g TT.
Kleuterschool Zeepaardje
Kleuterschool Hummeloord
Nieuw Unicum

pvda
1

87
89

119
91

203
214

92
118
140
44

152
47

231
161
20

cda
2

119
124
81
94
67
89

133
88

147
64

122
84

151
83
30

vvd
3

340
210
187
368
77
96

271
137
226
371
202
414
226
195

12

btv
4

14
30
29
16
24
35
20
26
21
3

11
2

43
11
2

cpn psp/ppr
5 6

9
4
9

19
22
42
10
21

5
10

1
1

33
18
2

30
20
15
28
19
33
38
26
23
16
13
15
79
86
51

inspr. nu totaal
7 geld.

49
61
61
59
74
70
55
70
78
35
26
8

88
70

1

648
538
500
675
486
579
619
486
640
543
527
571
851
624
118

blanco

1
2
1
1
1

1
2

1

ongeldig alg.
tot.

4
4

1
1

1
6
3
3
1
2

2
1

652
542
500
676
488
581
621
493
644
546
528
574
853
626
120

Totaal 1807 1476 3332 287 206 492 805 8405 10 29 8444

zo stemde zandvoort ïn I97Q, 1971, 1972, 1974

Partijen en
Groeperingen

pvda
d'66
PSD
nnr

ds '70"<*,' "
cnn
vvd i
ned. midd. partij
dem. midd. partij
kvo
aro.f
chu
cda
SQD
nnu ,

ar/chu
rkpn .

btv
overige

Totaal

Kiesoerechtioden ...., 1

Opkomstpercentage

Zetelverdeling (voorlopig): pvda

Raad
1970

st. «/o

1965
432

184
1524

746

803

928
450
321

23,9
6,1

2,7
21,5

10,5

11.3

13,1
6,4
4,5

7083 100, —

0319

77,8

4; cda 3; vvd

2e Kamer
1971

st. Vo

2046
698
106
68

939
231

1968
193

870
358
430

8
51

53

201
8220

10623

77,8

7; btv - ;

24,9
8,5
1.3
0,8

11,4
2,8

23,9
2,3

10,6
4,4
5,2

0,1
0,6

0,6

2,6
100,-

cpn — ; psp/ppr

2 Kamer
1972

st. %

2443
562
160
353
768
405

3188
33
89

821
488
337

16
78

44
10

116

9911

11914

84

24,6
5,7
1,6
3,6
7,7
4,1

32,2
0,3
0,9
8,3
4,9
3,4

0,2
0,8

0,4
0,1
1,2

100-

1; inspraak nu 2

Prcv. St.
1974

St. °/o

2515
136
125
424
268
296

3745

1333
17
41

85

214

9199

12146

76

is totaal 17

27,3
1,5
1,4
4,6
2,9
3,2

40,7

14,5
0,2
0,5

0,9

2,3

100,-

zetels.

Raad
1974

st. %

1807

492

206
3332

1467

805

287

8405

12160

69,4

21,5

5,9

2.5
39,6

17,5

9,6

3,4

100,-

FIETSEN
en ' • ' • '

BROMMERS

VER5TEEGE
HRLTE5TR.IB • TEL: 4439 •ZRNÜypORT

omzien naar woensdag
Het is maar goed dat de psp-ppr aan

de vooravond van de gemeenteraadsverkie-
zingen zich vla een advertentie niet aan-
sprakelijk stelde voor de stemmen die de
kiezer woensdag op andere partijen zou
gaan uitbrengen. Er zou anders fors zijn
geclaimd door de stembusgangers waar-
van ruim 39% koos voor de vvd en de
liberalen daarmee van vier op zeven zetels
in de raad bracht. Bijna een verdubbeling.

De pvda handhaafde haar vier zetels,
da cda-kombinatle verloor er één en
ging terug van vier naar drie stoelen In
de raad. Inspraak nu behield haar positie
van twee zetels en de psp-ppr maakte met
één zetel haar debuut In de raad. Lou
komt dus, zoals hij ons had beloofd. De
btv, de plaatselijke partij van de heer Pas,
haalde het niet en deze groepering ver-
dwijnt uit de volksvertegenwoordiging.
Ook de cpn kon geen zetel bemachtigen.

Er vielen bij deze verkiezingen een
paar opmerkelijke zaken te konstateren:
de bijzonder grote winst van de liberalen,
die slechts Iets onder het niveau bleef
van de Statenverkiezingen en de terug-
lopende belangstelling van de kiezer voor
lokale partijen. Algemeen Zandvoorts
Belang ging al ter ziele voor de verkie-
zlngen en ook de btv bleek het niet te
kunnen bolwerken. Alleen Inspr. nu kon
zich handhaven. Van deze ontwikkeling
profiteerde vooral de wd, die in het ver-
leden veel stemmen verloor aan plaat-
selijke groeperingen. Dit keer was daarvan
geen sprake.

Er werd overigens woensdagavond —
na het bekend worden van de elektorale
resultaten — reeds druk gespekuleerd
over de nieuwe samenstelling van het
kollege van b en w in september a.s. De
volgende komblnaties werden geopperd:

Voortzetting van het huidige kollege
bestaande uit pvda, Inspr. nu en cda die
samen over 9 van de 17 zetels kunnen be-
schikken. Verder een kollege van wd,
pvda en cda welke zou steunen op 14
van de 17 stoelen. Een weliswaar kom-

fortabele meerderheid, maar op dit moment
erg onwaarschijnlijk in verband met de
afkeer die de socialisten koesteren voor de
liberalen. Laatstgenoemden willen best
met de pvda in zee gaan. Vooral voor de
huidige pvda-wethouder hebben zij veel
waardering.

Een andere mogelijkheid is een samen-
gaan van vvd en cda in het kollege. Ook
een dergelijke kombinatie kan beschikken
over een ruime meerderheid: 10 van de 17
zetels. Maar de progressieven onder de
cda'ers schijnen alleen al bij die gedachte
te stijgeren. En dan is er ook nog een
b en w mogelijk bestaande uit vvd, inspr.
nu en cda. Samen 12 van de 17 stoelen.
Of een dagelijks bestuur bestaande uit
vvd, inspr. nu en pvda. Samen 13 zetels.
Maar dat is een ongeluksgetal.

In iedere opstelling ontbreekt de
psp-ppr, maar deze kombinatie heeft waar-
schijnlijk weinig ambitie in het kollege zit-
ting te nemen. Met een variatie op lord
Byrons onsterfelijke vuistregel: 'Ik hou van
belastingen, als ze niet te hoog zijn' zou
men van de psp-ppr kunnen zeggen: 'Zij
houden van regeren, maar niet te veel'.

Tot besluit iets over de opkomst van
het zandvoortse kiezerskorps. Die was
gewoon bedroevend. Vooral de jongeren
schuwden de stembus. Bij hen — maar
niet bij hen alleen — komt de zandvoortse
gemeenteraad blijkbaar niet, of bijzonder
slecht over. Iets om over na te denken
in de komende tijd.

23—30 mei 1974
Overleden: Carolina Maria de Bij, oud

88 jaar, gehuwd geweest met P. H.
Miljoen; Levina Kuik, oud 67 jaar, gehuwd
met J. Visser; Willem van Tijen, oud 80
jaar, gehuwd met W. A. Hajema; Antonia
Hendrika Paulina van den Nieuwenhoff
oud 19 jaar.

Ondertrouwd: Marinus Johannes Brand
en Hillegina Magdalena Bakker; Simon
Terol en Margareha Kooij, Nicolaas Gerrit
van Dijk en Marianne Petronella Molenaar.

Gehuwd: Oger Lusink en Margarita
Troost; Petrus Gerardus Hoenderdos en
Margo Arnoldt; Michaêl Gabriël Rafaël
Maria Inden en Willemijntje Maria Bomert.

Geboren buiten de gemeente; Lana
Manon, d.v. R. E. H. Berck Beelenkamp en
M. C. Lefrandt; llja, d.v. H. L. M. van den
Berg en M. R. Slootweg; Brian Philip,
z.v. G. R. Sperling en M. van Esch;
Bastiaan, z.v. F. van Heezik en M. J.
Holleboom.

Overleden buiten de gemeente:
Nicolaas van den Berg, oud 77 jaar,
gehuwd met C. E. J. de Groote; Anna
Maria Bruijnen, oud 87 jaar.



zvm bestuur
dreigde
met aftreden

Tijdens de afgelopen maandag gehou-
den jaarvergadering van Zandvoortmeeu-
wen dreigde het bestuur, bij monde van
voorzitter Wertheim, te zullen heengaan
indien de voorgestelde (contributieverhoging
door de aanwezige leden zou worden
verworpen.

De leiding hanteerde dit pressiemid-
del nadat scherpe kritiek was geleverd op
de gevraagde verhoging van de kontributie-
gelden. Een aantal leden vond de stijging
veel te drasties en onvoldoende gemoti-
veeid. Toen na veel heen en weer gepraat
en onvriendelijke opmerkingen over en
weer werd besloten over te gaan tot
stemming, ontstond er een misverstand
over de uitslag.

Volgens het bestuui was het voorstel
met 32 stemmen aangenomen — zoveel
handen waren omhoog gegaan — maar de
zaal was van mening dat de kontnbutie-
verhoging met 32 stemmen was verworpen.
Opnieuw geharrewar waaraan voorzitter
Wertheim een eind maakte door te vragen:
wie er dan wel voor het voorstel van het
bestuur was' Dat bleken slechts achttien
leden te zijn. Het voorstel had het dus

niet gehaald.
Na een korte schorsing van de ver-

gadering om het bestuur m de gelegenheid
te stellen overleg te plegen, haalde voor-
zitter Wertheim opnieuw fors uit naar de
zaal. Het bestuur zou zeker aftreden
wanneer de vergadering de kontributie-
verhogmg niet zou aksepteren. Die verho-
ging was volgens hem absoluut noodza-
kelijk teneinde de vereniging overeind te
kunnen houden. Daarom had de leiding
besloten tot herstemming — en dit keer
schriftelijk — over te gaan. Ditmaal
werkte het dreigement van het bestuur:
met 46 stemmen voor, 32 tegen en 4 ont-
houdingen werd de kontributieverhoging
tenslotte aangenomen. Tevens werd de
totale begroting (ƒ 80.300) door de aan-
wezigen aanvaard,

Voor de kontributiekwestie had voor-
zitter Wertheim in zijn openingswoord de
m het afgelopen verenigingsjaar overleden
ZVM-leden C. Schuiten en J. Paap her-
dacht. In het vervolg van zijn inleiding
toonde hij zich verheugd over het feit dat
het eerste elftal zich in de tweede klas
had weten te handhaven en dat het zater-
dagmiddagelftal het kampioenschap had
behaald. Na de suksessen van enkele
lagere elftallen te hebben gememoreerd,
sprak de voorzitter over de goede vorde-
ringen van het nieuwe junior-kluphuis aan
de Van Lennepweg. Het ziet er naar uit
dat dit bij de aanvang van het nieuwe
speelseizoen in gebruik kan worden ge-
nomen.

Na de rumoerige piek rond de kon-
tributieverhoging werd de rest van de
agenda in een vlot tempo afgewerkt.

noordbuurt stemde psp-ppr

7 zetels geeft
verplichtingen
aan de kiezers

Wij danken U voor
Uw steun en stem

WORDT LID VAN DE VVD JUIST NU ! ! - WD Postbus 130

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt, install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

omroepers

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
nlng wordt deze prijs met

/ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hoss«Is

Leidsevaart 82, tel. (023)
31 6092 • Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf / 32.— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk". Normale prijs f 1300,
voor ƒ 605.—. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kindet-
kleertjes, van 2—14 jaai
Buureweg 1—3. Tel. 6580

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
. Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023—377767.

J. REURINK
huisarts

AFWEZIG
van l t/m 24 juni

Waarneming:
dr. Ulrici en

Heemsteedse doktoren

Woningruil. Aang beneden-
huis, 2 kam., gang, schuur-
tje, keuken, gr. tuin. Mooi
uitzicht vlak bij zee. Gevr.
1 kamer meer, alhier.
Br. no. 4000, Zandv. Krt.

Leuke zolderetage te huur
voor net persoon. Brede-
rodestraat 25.

Gratis af te halen leuke
jonge katertjes, 6 w. oud.
Tjerk Hiddestraat 8/4.

Te koop 2-pers. wentelbed
125x195. Tel. 2985.

Jonge konijnen te koop,
ƒ 2,50 per stuk.
Vinkenstraat 10.

T. k. zeilboot, prijs ƒ 1100,
De Boer, P. Leffertsstr. 21.

Kleine witte vrijstaande villa
a.d. Dr. C. A. Gerkestraat
te koop aangeboden. Uitm.
staat van onderhoud, voor-
zien van c.v. Achtergelegen
zomerhuis. Vr.pr. ƒ 145.000
k k. Direkt leeg te aanv.
Inl. Mak. S. Attema & Zn.,
Hogeweg 64-66, tel. 2715.

Gevr. 65+ voor een paar
uur per week m de tuin of
vollere. Van Ingen, Halte-
straat 52, tel. 2893.

Gevr. een pachter voor de
toiletten en de parkeer-
plaats bij de bowling te
Zandvoort, event. een echt-
paar dat tevens zorgt voor
het schoon houden van on-
ze bowling. Soll. t.a.v. de
directie, 02507—2144.

Te huur garagebox in cen-
trum, ƒ 60 p.m. Tel. 4602.
Zaterdag bellen.

s t e n c i l w e r k

J. S U T S M A

van Lennepweg 75

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

EEN GEHEIM UIT
HET VERRE OOSTEN
Als u last hebt van reuma-
tiek, spierpijn, en spit, stijve
schouders, hoge bloeddruk,
zenuwpijnen en overver-
moeidheid, draag dan een
originele Japanse

Magnetische
Gezondheidsband
Prijs vanaf ƒ 39,50.

Verkrijgbaar:
Parfumerie

H I L D E R I N G
Kerkstraat 23 - Tel. 2107

Nette werkster gevr. voor
2 ochtenden p.w., ƒ 50 p.w.
Tel. 4762.

Werkhuis gevr. voor 2 of 3
halve dagen.
Br. no, 4001, Zandv. Krt.

Meisje 18 jaar, zoekt werk
voor juni/juli/aug. in Zand-
voort voor halve dagen, za-
terdags niet, liefst in boe-
tiek o) iets dergelijks. Tel.
02159—31638 na 6 uur,

Woningruil. Gevr. 4 kam.-
flat in Zandvoort of omg.
Aangeb. 4-kam.flat met c.v.
in Epe. Tel. 05780—2370.

Te koop valhelm + cassette-
rekorder. Tel. 5576. J. Hoo-
gendijk, Boerlagestraat 17.

T O P P E R S
1-pers. onderhoeslakens

m 6 moderne tinten
19,90

Brica slaapkamerkleedjes
in 4 kleuren

14,75
1-pers. slaapzakken

moderne dessins
39,75

KUIK TEXTIEL
Grote Krocht 30/32
Tel. 02507—6975

Een delegatie van de noordburtraad
bracht woensdag zijn stem uit in stern-
bureau nummer 3, het Gemeentelijk Ver-
zorglngshuis, gelegen aan de rand van
deze saneringswijk. Alle vijf daar aan-
wezige leden kozen, geheel In strijd met
hun normale stemgedrag, voor de psp-ppr
komblnatle.

Nadat de noordbuurters hun stem
hebben uitgebracht gaan we naar het huis
van Gerard de Wid om wat na te praten.
'Je gaat nu toch niet schrijven, dat ik
een burgerlijk interieur heb hè?' zegt
Gerard. 'Nee, wel nee, ik vind het fan-
tasties ingericht'. 'En je gaat er ook niet
in zetten dat je een kop koffie met een
koekje krijgt hè?' 'Waarom niet?' vraag
ik. 'Nou, een keertje is wel leuk hoor,
maar het wordt zo vervelend'. 'Ja, je
hebt gelijk, het is afgezaagd, nee, ik zal
het er niet in zetten'.

'Wij zijn deze keer ernstig afgeweken
van ons gewone stemgedrag', zegt Arie
Citroen. Ton van der Reijden springt daar
meteen op in. 'Mijn vrouw ook, heeft
altijd vvd gestemd, en nu nog landelijk
hoor, maar deze keer heeft ze ook psp-ppr
gestemd. En mijn schoonouders, die stem-
men hun hele leven lang al op de pvda
en nu zijn ze daar ook van afgestapt'.

Hebben jullie je stem uitsluitend
laten bepalen door de noordbuurtkwestie?

Arie Citroen: 'De psp-ppr heeft zich
onmiddellijk achter onze doelstellingen ge-
schaard. En daarom heb ik op die partij
gestemd. Ik wil niet meer een stem geven
daar waar die wordt omgebogen tot een
beslissing die ik niet wilde. Bovendien
vind ik de psp-ppr in Zandvoort de' enige
echte sociahstiese partij. Landelijk zal
ik wel pvda blijven stemmen. Maar die
pvda in Zandvoort is teveel in de macht
van Aukema en Aukema verkeert als
wethouder m een miljeu waarin hij de
klassestrijd niet meer voelt'.

Waarom hebben jullie je stem niet
gegeven aan de cpn? Die heeft zich ten-
slotte ook achter de wijkraad opgesteld.

Ton van der Reijden: 'In mijn jongens-
jaren heb ik toen dat geval van Hongarije
meegemaakt. Dat vond ik verschrikkelijk
en het russiese optreden was voor mij de
belichaming van het kommunisme. Daar
heb ik toch altijd een afkeer van
gehad. Arie Citroen ziet in de kommu-
nisten goede bondgenoten in de klasse-
strijd, 'maar ik vind het kommunisme te
kollektief, te dogmaties. Het laat te weinig

ruimte over voor individualisme'. Ook
Gerard en Anne de Wid hebben altijd
pvda gestemd. Maar toen de pvda zo'n
houding aannam tegenover de noordbuurt
was de overstap naar de psp-ppr voor
hen geen punt. Arie Citroen zegt tenslotte:
'We hebben ons d.m.v. dat stemadvies
politiek opgesteld om een zo goed moge-
lijke positie te krijgen als we met de
overheid aan tafel gaan zitten'.

Als Ik weg wil gaan vraagt de vrouw
van Arie Citroen, Dik, waarom Ik haar
niks heb gevraagd. Dan begin ik te blozen,
want ik besef dat Ik de vrouwen weer
flink heb overgeslagen. Ook Anne heb
ik nauwelijks aan het woord gelaten.
Dolle Mina moet toch nog heel wat aan
mij veranderen,
mij veranderen. Rond.V.

nieuws kort

dinsdag géén koerant
In verband met 2e plnksterdag (maan-

dag) verschijnt het eerstvolgende nummer
van de koerant op vrijdag 7 juni a.s.

officiële berichten
Bekendmaking

Ophalen huisvuil
De directeur van de dienst van publieke
werken maakt bekend dat op maandag 3
juni 1974, 2e Pinksterdag, geen huisvuil
zal worden opgehaald.
Deze ophaaldag wordt niet ingehaald. Men
kan hierin voorzien door het gebruiken van
een extra plastic zak (verkrijgbaar bij de
melkhandel).
Voorts bestaat de gelegenheid om op za-
terdag 1 juni 1974 van 9 tot 12 uur gratis
huisvuil af te geven aan het vuillaadstation
aan de Van Lennepweg.

C. H. Vogt

en klein

ZAKENNIEUWS
IN
ZANDVOORT

Morgen, zaterdag 1 juni, opent photo
Porst in de Kerkstraat een foto-shop.
In de shop presenteert verkoper-adviseur
René Hoijdink het komplete assortiment
foto- en filmmateriaal van Porst, onder de
slogan 'kwaliteit tegen de laagst mogelijke
prijs'. Toppers uit het pakket aanbiedin-
gen zijn de betaalbare éénoog spiegel-
reflekskamera's, smalfilmkamera's met
professionele snufjes, dia-projektoren en
smalfilmprojektoren Verder eenvoudig te
bedienen kassettekamera's en super 8
kamera's, ook tegen zeer aantrekkelijke
prijzen.

De opening van de foto-shop is vast-
gesteld om 10 uur.

Tijdens de donderdag j.l. in het ver-
enigingsgebouw 'De Krocht' gehouden
jaarlijkse ledenvergadering van de Vereni-
ging voor het Welzijn der Dieren werd
mevr. M. B. M. Huyer-van Rijnberk bij
akklamatie gekozen tot sekretaresse.

De problematiek rond het afschieten
van duiven in onze badplaats werd door
het bestuurslid, mevr. C. G. van der Meer-
van Ekeren, vanuit diverse standpunten
belicht. Hierbij bleek, dat het bestuur van
de dierenbescherming bepaald niet achte-
loos aan deze overheidsmaatregel is voor-
bijgegaan.

De officiële opening van het Sport-
fondsenbad aan de Vondellaan is vast-
gesteld op zaterdag 15 juni a.s., 's mor-
gens 10.30 uur.

Zoals reeds eerder gemeld zal het
bad morgen, zaterdag, om plm. 9 uur
voor het zwemlustige publiek worden
opengesteld.

De Nicolaasschool in Zandvoort
nieuw-noord organiseert op woensdag
5 juni a.s. een fancy fair m de lokalen van
het schoolgebouw. Bezoekers kunnen tegen
een geringe vergoeding deelnemen aan de
attrakties op de bazar. In de school is
tevens een restaurant ingericht waar men
voor betaalbare prijzen konsumpties kan
bestellen.

Het evenemen begint om 19.00 uur
en de opbrengst is bestemd voor de
rk missie-aktie 'Mesima'. ,

Morgenavond organiseert Radio
Peeters samen met Radio Caroline een
zgn. roadshow in het verenigingsgebouw
'De Krocht'. De opbrengst van het ge-
beuren is bestemd voor de aankoop van
yerbindingsapparatuur voor het Rode Kruis
in Zandvoort. Aanvang 20.00 uur.

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdlenst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer
van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 1 en zondag 2 juni:
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 2382.

1 juni
2 juni
3 juni
4 juni
5 juni
6 juni
7 juni

H.W.
00.11
01.07
02.00
02.45
03.26
04.04
04.38

L.W.
08.11
09.04
09.55
10.53
11.33
00.02
00.30

H.W.
12.40
13.39
14.22
15.09
15.50
16.30
17.06

L.W.
20.49
21.44
22.29
23.11

12.40

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 2 juni:
Pinksteren

10.30 uur: ds. C. Mataheru.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Bezoek aan de dienst in de
kerk.

Pinksterinzamelingskollekte.

GEREF. KERK
Zondag 2 juni:

10.00 uur: ds. J. de Waard.
19.00 uur: drs. B. Boelens te Castricum.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 2 juni:

10.30 uur: Pinksterwijdingsdienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniël. Nadere inl, teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE. Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

Zelfs een stem

als een klok... Sportshop

LEO STEEGMAN
Haltestraat 35 Telefoon 02507—5986

Speciale aanbieding
Dames-, heren- en kinderspencers

met 25% KORTING

Tennisshirts en spencers met 25% KORTING

Damespantalons „Sturka" met 25% KORTING

Damesblouses en pullovers / 25,—

„HET" adres voor goede haarverzorging.

Wij zijn geopend:

maandag t/m zaterdag van 9-18 uur

Bovendien:

donderdag en vrijdag óók

's-avonds geopend.

HOGEWEG 27 - ZANDVOORT - TEL. 6969

BEL VOOR 'N ABONNEMENT 2135

is niet toereikend om uw
artikelen onder de aandacht
van het zandvoortse publiek
te brengen. Vroeger ging
dat nog. Toen deed de
dorpsomroeper het. Maar
die is niet meer.
U hoeft 't hoofd echter niet
in de schoot te werpen want
de Zandvoortse Koerant is
er om de ingezetenen op
uw aanbiedingen attent te
maken. De krant die 2 maal
in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z
wordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.

U kunt ons bellen onder
nummer 2135 of uw annon-

ce sturen naar postbus 151,

t.n.v. Zandvoortse Koerant

Waarom zou ELHORST geen
brood verkopen

Zelf bakken doen we niet, dat doet
Dekkers Brood-O-Theek voor ons vanaf
31 mei a.s.

Zij bakken stokken, oberlander, vloerbrood,
luxe klein brood, koffiebroodjes, ham en kaas broodjes

'-N

enz. enz.

HUIZE ELHORST e
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Kleinbeeld-
kamera

24x36 mm
-jiuVoor;

Voordelen van
• een kompleet programma van het

fotomerk PORST - geselecteerd
naar strenge kwaliteitsmaatstaven -
uit het totale wereld foto- en film-
programma

• alle produkten zijn twee maal getest
• produkten van het fotomerk PORST

=kwaliteit tegen uitgekiende prijzen
• laat U advies geven door onze

speciaal opgeleide foto-verkopers

photop ak 300 l prismakijker l elektronen-
tossetjelcamert^

ZR140
Perf ekte Super 8
filmkamera

Sx.mbtor-zoorn ,
lichtmeting door het
'objektief nüvoor ,

Voor een 10 güldep
Eilief een komplëf @

lof o -uitrusting
(mits in het serienummer een 1 of een 9 voorkomt)

kassetlekamera
polskoordje

'n Merk kEeurenf ilm
PORSTcoIor N21

/ \^
nu voor
per persoon één film

Komplete kleinbeeldset
FORST FbtoSet p,|| JT

nu voor

299.-
Porst kleïnbeeld kamera met
O lichtsterk 2,7 obfektief
• automatisch CDS belichtingsmeter
• gekoppelde meetzoeker
• Porst electronen accu flitser
• Porst N21, kleurenfilm
• zachlleren buidel *polskoordja

BIJ RENE HOYTINK - KERKSTRAAT 6a

PORST EX 55
miniatuur

;fsët toebehorert'39.
'•'., • ;nü voor A>

ZANDVOORT
te koop

Een luxe zonnige SEMI-BUNGALOW
met uitzicht op de duinen, bev. grote
woonkamer (open haard, parket);"~
eetkamer, keuken en kelderkast, 2-p.
sip.kamer, ruime douchekam.; boven *
grote zitkamer en slp.kam. met stro-
mend water, c.v. (gas) met warm-
water-voorziening, garage met grote
voor- en achtertuin.
Koopsom ƒ 225.000,— k.k.

FLATS
PATRIJZENSTRAAT, een zonnige
parterreflat met vrij uitzicht op de
duinen, bev. woon-eetkamer, grote
keuken, 2 slp.kam., badkm. (zitbad);
beneden grote slp.kam. met stromend
water, bergruimte, tuin en huurgara-
ge, c.v. Koopsom ƒ 95.000,— k.k.

TJ. HIDDESTRAAT. een flat met vrij
uitzicht op zee, bev. 4 kamers, keu-
ken, badkamer, bergkam, en garage.
Koopsom / 120.000,— k.k.

i
Inlichtingen Makelaardij

J. W. Apol lid N.M.B.
Telefoon 02507—2756

Snips-schaar
Knipt takjes, blik, plastic, papier,

ijzerdraad, elektriciteitssnoer, wol,
rubber, vloerbedekking, vlees, enz.

Met ronde punten en
botte snijkanten, dus

ongevaarlijk

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem.
Telefoon: 023 • 31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERF F

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Gevestigd 1879 • Glasverzekeringen _,

COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

ADVERTEREN DOET VERKOPEN

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Gewijzigde openingstijden
wassalon seizoen 1974

m.i.v. 27 mei j.l.:

maandag t.m. vrijdag
0.800-21.00

zaterdagO.80Q-15.00

Haltestraat 63 B — Telefoon 4417

Kleuterpop met
Leuk voor de kleintjes

om mee te spelen
en om te leren

puzzelen. In felle
kleuren, slechts

Plaid
Ideaal voor auto, camping, picknick,
logeerkamer, enz.Maat 135x165 cm.,

100% acryl, volledig wasbaar.
•In Schots ruitmotief

TVbal
met clubemblemcn
Leuke bal met de vignetten
van ere-divisieclubs.

MAKELAARSKANTOOR

J.
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43
Zandvoort - Telefoon 2756

DIVERSE HUIZEN EN>LATS
TE KOOP AANGEBODEN

Te koop aangeboden
in

VAfJ SPEYKSTR., vrijstaand woon-
huis met zomerhuis Ind.: beg. gr.
kamer-en-suite, gang, keuken, toi-
let; Ie verd.: 4 slaapk.; ind. zomer-
huis. 2 vertrekken, keuken, toilet.
Alleen gegadigden die een kleine
huurwoning kunnen aanbieden wor-
den verzocht te reflecteren.
Vraagprijs / 82.500,—.

Inlichtingen Makelaardij

ing. G. A. Cense
Kostverlorenstraat 115, Zandvoort

Tel. 02507—2614

zolang
de voorraad strekt

Auto-
handschoenen

Zitten prettig strak en koel
om de handen en geven u een
goede grip op het stuur. In de

maten 7, 8, 9 en 10

per
paar

SHELL QUICK SERVICE Bedrijf „Duinzicht", Expl. B. M. Bakker
Dr. G. A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507—3287

SHELL STATION GEERLING -
Boulevard Barnaart - Zandvoort - 02507—5098

geeft u
denatuur

terug...
Er Is nog frisse lucht, er zijn
nog vogels en bloemen.
Trek er fijn op do fiets op uit!



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

\/7VERSTEEGE
WJfmm O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHANG NU!
NIEUWBOUWFLATS

IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. / 81.300.— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning,-

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 • Telefoon 5531

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

Loodgieters*
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

HALTESTRAAT 32 • TEL. 4161

Zag u onze

NIEUWE COLLECTIE
BIKINI'S en T-SHIRTS al?
Kom eens kijken
KUIK - TEXTIEL
Grote Krocht 30-32, tel. 6975

J. Portegies-Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONBHEIDSSANDAUEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 22 34

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

meesterschilders

gespecialiseerd in onderhoudschilder-
werk op langlopende contracten, zoe-
ken contact met

SCHILDERS
die in Zandvoort onderhoudschilder-
werk willen uitvoeren.

(Als we 't met elkaar kunnen vinden,
is er jaren weik.)

VAN DER LAAN meesterschilders
Réamurstraat 1 - postbus 238 - Umuiden
Telefoon 02550—16513-16432.

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerling!) Qnnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005-D 2706

gegarandeerd door Shell

radiaalband
va.

Een radiaalband van
een Zweeds top merk.
Nu op ons Shell-station.

In twee uitvoeringen.
Als textielgordel- en staal-
gordelband. Vanaf ƒ 80.-
inclusief montage en BTW.

En mocht u nog niet
direkt aan nieuwe banden
toe zijn, dan kunt u ze
gerust nu al kopen. Want
wij monteren ze ook later
voor u. Eveneens gratis!

inclusief BTW en montage. Balanceren
slechts f 12,50 per 2 wielen incl. BTW.

QUICK SERVICE BEDRIJF

DUINZICHT

B. M. Bakker

Dr. C. A. Gerkestraat 80 Zandvoort

Tel: 02507 - 3287

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper. Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Zaterdag l juni
vieren wij ons 1-jarig bestaan met
medewerking van de bekende band

,THE FRICO'S
Het wordt weer een gezellige avond
met normale prijzen, dus kom naar

II

Café vat*
HALTESTRAAT 52, ZANDVOORT

SCHOONHEIDSSALON

gezien tsbehandelin g,
lichaamsmassage,

(evt. pedicuren,
manicuren).

gedipt, schoonheidsspecialiste en
alleen pedicure. Lavina van Tetterode-
na afspraak Snellens, lid A.N.B.O.S.
Brederodestraat 77 - Zandvoort - Tel. 46 18

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Voor uiteenlopende werkzaamheden zoeken wij een

MEDEWERKSTER
Vereist: goede typevaardigheid en steno. Kennis van de
Italiaanse taal strekt tot aanbeveling.
Sollicitaties te richten aan Sunclass Bungalows BV,
Bronsteeweg 66, Heemstede. Telefoon 023—28 99 74.

BLOEMENMAGAZIJN

heeft voor u de mooiste BLOEMEN EN PLANTEN!

Loop u even binnen, Grote Krocht 24, tel. 2301.

E I K E N
meubelen en klelnmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

Voor reparatie en aanleg van ELECTRISCH werk
naar landelijk installateur

Fa. B.A. Müschter
WIJ HELPEN SPOEDIG! - Tel. 023—24 34 81

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEACH-
Passage 24, Zandvoort

Uw adres voor

vrije-tijd en badkleding
WIST U dat wij bedrukte kinder
T-SHIRTS vanf maat 92 verkopen (o.a.
Speedy Gonzales) en een grote kollek-
tie kinder-, twen bikini's en jongens-
zwembroekjes hebben?

WIST U dat wij een grote sorte-
ring dames-bikini's (t/m maat 48) en
heren-zwembroeken verkopen?

WIST U dat vlotte kleding ook in
grote maten voorradig is (zelfs blouses
t/m maat 50).

Komt u kijken er is nog veel meer dan
u dacht.

Vanwege de feestelijke opening van het
nieuwe zwembad

op AL het badgoed
5% korting

tegen inlevering van deze advertentie.

Had u uw
ZOMERVAKANTIE

nog niet geboekt????
WIJ HEBBEN NOG VELE MOGELIJKHEDEN '

VOOR VLIEG- EN TOURINGREIZEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU RADIATOR

Groenestein
Kamerlingh Onnesstraat 38, Zandvoort, tel. 5845

vraagt

ERVAREN
MONTEURS

voor centrale verwarming

Geboden wordt prettige werkkring, hoog loon,
goede sociale voorzieningen.

en ner boetiek
Achterweg • splitsing van Haltestraat

Sportkousen - Sokjes • Jongens- en meisjes-
ondergoed • T-shirts • Zwemshorts - Bikini's
Glansgaren luierpakjes - Jurkjes - Over-
gooiers - Bloesjes, maten 68-74-80 - Luiers
Reiszakken • Zomerpyama's - Nachthemden

SPIJKERBROEKEN mt. 92 t/m 110 ƒ 12,75

AANBIEDING DRALON TRUITJES
van maat 92 tot 152 f4,95

Wij zitten achter San Tropez Boetiek. U kunt
naar achter doorlopen of de hoek omgaan.
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26 oude pandjes in noordbuurt
worden door de gemeente
weer opnieuw bekeken

19e eeuws poststraat-huisje
door eigenaar gerestaureerd

Wanneer de heer Wals uit de Post-
straat indertijd het advies van een raadslid •
had opgevolgd zouden er op de plaats
van het schilderachtige pandje nummer tien
nu twee garages staan. Niets zou dan
meer herinneren aan het reeds vóór 1880
gebouwde huisje, waar In de tijd van de
bomschuiten zeilmaker Van der Werff
zijn beroep uitoefende, waar zich later
een sigarenmaker vestigde en dat daarna
nog tal van jaren diende als onderkomen
voor verschillende ambachtslieden.

Nooit zou er meer iemand hebben
kunnen zitten in de beschutte achtertuin,
die met zijn azalea's, rhododendrons en
zijn met klimop begroeide talud bepaald
on-Zandvoorts aandoet en waar in het
uiterste hoekje een houten huisje met een
Wybertvormig raampje van matglas er
even aan herinnert dat onze huizen tegen-
woordig toch maar van alle gemakken
voorzien zijn.

Nee, de heer Wals, die voor zijn gezin
(echtgenote en zoon Bartje van twee)
de Poststraat nummer acht prefereerde
boven zijn flat in Heemstede, had een be-
tere bestemming op het oog. In de heer
Dijs vond hij niet alleen een enthousiaste
huurder maar ook een buurman met, net
als hijzelf, twee rechterhanden. In tegen-
stelling tot andere doe-het-zelvers die eerst
het interieur gaan opknappen om later
wel wat aan de buitenkant te doen, begon-
nen ze een gemeenschappelijke voortuin
aan te leggen met bielsen en een beplan-
ting aangepast aan het zandvoortse kli-
maat. De huizen werden geel-bruin geschil-
derd, er kwamen rood-wit-groene luiken,
gordijntjes van rood Brabants bont, gele
bremstruiken en een heleboel geraniums.
En als u de moeite neemt om even door
de Poststraat te lopen of te rijden dan zult
u zien dat al deze kleuren het bij elkaar
nog goed doen ook. Daarna gingen de
heren Wals en Dijs aan het werk om de
oorspronkelijke zeilmakerij bewoonbaar te
maken. Het huis kreeg een nieuw dak, er
kwam centrale verwarming, er werden
muren ingemetseld, waar nodig werden
er wanden betegeld en er kwamen sani-
taire voorzieningen. Onder het schuine dak
met de oorspronkelijke balken van de zeil-
makerij werd een slaap'kuil' gekreërd, te
bereiken via een open trap vanuit het
woonvertrek met zijn prachtige vloer van
oude plavuizen. Om even bij stil te staan:
aan de restauratie hebben de beide heren
samen 1200 uren gewerkt!

En dan te bedenken dat nummer acht,
het in 1910 gebouwde huis waar de heer
Wals woont, nog steeds op zijn voltooiing
wacht. Er waren boven vijf slaapkamers,
allemaal met wastafels waarvan de leidin-

GEEN SPREEKUUR
WETHOUDER

De heer K. C. van der Mije Pzn.,
wethouder van sociale zaken c.s., is op
woensdag 12 juni a.s., morgen, verhinderd
zijn wekelijks spreekuur te houden.

gen door de muren op de dakgoot uit-
kwamen!! Ook hier moest dus het nodige
gebeuren. Verder maakte de heer Wals
van deze vijf slaapkamers er drie plus
een grote badkamer, prachtig betegeld
en met sanitair in fraaie kleuren. Op het
programma staat nu nog een logeerkamer
op de benedenverdieping met daarachter
een hobbykamer met een eigen uitgang
naar buiten.

Een uniek stukje Poststraat bleef
behouden. Geen wereldschokkend nieuws,
maar wel fijn om te vermelden. Kr. M.

nieuws kort
en klein

Alle negenentwintig jeugdleden van
de zrb, die de afgelopen weken hebben
deelgenomen aan de zwemkursus jeugd-
brevet 1, zijn zondagmorgen geslaagd voor
het bijbehorende diploma.

De getuigschriften werden uitgereikt
aan de meisjes Y. Honderdos, M. Brou-
wer, N. Duivenvoorden. C. v. d. Mije,
E. Kolk, R. v. Loon, W. Vega, M. v. Dam,
E. Kroon, V. Bol, M. Bol, J. Paauw en
H. Boot. De jongens: R. v. Soolingen,
J. v. Duijn, E. v. Deursen, F. Draijer, D.
Drayer, R. Drommel, J. Baars, M. Storm,
V. Bol, R. Halderman, R. Haage, P. Mui-
der, M. Paauw, H. Rietveld en H. Baars.

Afgelopen zondag gingen de duiven
van de leden van p.v. Pleines de lucht in
voor een wedvlucht vanaf St. Ghislain. De
duiven werden gelost om 6.10 uur en na
een afstand van 221 km te hebben af-
gelegd, arriveerde de eerste duif op het
thuishonk om 9.14 uur.

De uitslagen waren: C. v. Egmond 1,
4, 6, 21; P. Peters 2, 12, 13; J. Swart
3, 10, 18; Gebr. Driehuizen 5, 11; H. Lans-
dorp 7, 17, 19; J. B. Koper 8, 9, 14, 20;
H. Terol 15; G. Harteveld 16.

Het politierapport maakt melding van
een aantal inbraken in schoolgebouwen,
bij een partikulier in Bentveld en een roof-
overval op een benzinestation aan de
Hogeweg.

Bij de roofoverval, zaterdagmiddag
omstreeks half drie, werd door twee jeug-
dige inzittenden van een auto ƒ 15,— buit-
gemaakt. Eén van de knapen bedreigde
de pomphouder met een pistool terwijl de
ander de kas lichtte. De daders wisten
ongehinderd te ontkomen.

In het weekeind werd ingebroken in
de Ma:iaschool, de Hannie Schaftschool
en het rk kerkgebouw aan de Grote Krocht.
Er werden een paar kleine geldbedragen
ontvreemd. Uit een woning aan de Teunis-
bloemlaan in Bentveld werden verschei-
dene waardevolle voorwerpen ontvreemd.
Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor.

Onlangs heeft de door het zandvoortse
gemeentebestuur aan de bewoners van de
noordbuurt toegezegde bijeenkomst van
het kollege met de leden van de noord-
buurtraad plaatsgevonden In het gemeente-
huls. Deze bijeenkomst was niet open-
baar, zodat wij onze Informatie moeten ont-
lenen aan het verslag over de vergadering
in het jongste nummer van de noordbuurt-
buurtkrant (thans noordbuurtberichten).

Tijdens het gesprek — waaraan werd
deelgenomen door het kollege van b en w
met assistentie van de ambtenaren Heems--
kerk en Wertheim en de buurtraad, ge-
steund door mej. Van Balen van het Prov.
Opbouworgaan en André Thomson van het
Landelijk Ombudsteam voor Stadsvernieu-
wing (LOS) — deelde burgemeester
Nawijn mee, dat het kollege de dienst van
publieke werken opdracht heeft gegeven
26 huisjes, die op de nominatie staan te
worden gesloopt, opnieuw aan een onder-
zoek te onderwerpen. Het resultaat van
dit onderzoek kan, aldus het relaas van
noordbuurtberichten, rond half september
worden verwacht. Arie Citroen van de
noordbuurtraad zei, in antwoord op deze
mededeling, dat ook vanuit de buurtraad
een onderzoek ter hand zal worden ge-
nomen naar de kwaliteit van deze huisjes
'om objektief over de zaak te kunnen oor-
delen'. Wethouder Aukema zei, dat het
niet mogelijk is om de hoofdopzet van
het plan te wijzigen vanwege de nadelige
financiële konsekwenties die hieraan ver-
bonden zouden zijn. André Thomson van
het LOS merkte toen op, dat het rijk altijd
uereid is tot een dialoog met de gemeente-
besturen en desnoods een geheel plan
op de helling wil zetten. Het kollege
hield echter vast aan haar voornemen de
hoofdopzet van het plan te handhaven.

Hierna vroeg Arie Citroen of de ge-
meente-bereid was de in hun bezit zijnde
woningen op te knappen en te verhuren.
Dat was de gemeente niet. B en. w voeg-
den daar bovendien aan toe dat, als men
in de noordbuurt wil wonen, men daar een
huis zal moeten kopen om het zelf op te
knappen. Dit houdt o.a. in dat mensen die
nu een huis huren in de wijk, hun huis
moeten kopen als ze er in willen blijven
zitten. Hebben ze daar geen geld voor, dan
moeten ze weg.

De avond werd besloten met een
vraag van Arine Citroen of er nog gesloopt
gaat worden. Het gemeentebestuur ant-
woordde hierop dat dit inderdaad gaat
gebeuren. Op korte termijn zullen de
thermometerfabriek in de Smedestraat en
enige huizen in de Swaluëstraat afgebro-
ken worden.

Zaterdag hield de recherche een
Italiaan en een Fransman aan die er van
worden verdacht inbraken te hebben
gepleegd in geparkeerd staande auto's.

Vorige week donderdag moest de
brandweer tweemaal uitrukken. In de
Brederodestraat werd een brandje in een
auto geblust, dat was ontstaan tengevolge
van kortsluiting. Later kwam de brandweer
in aktie voor de bestrijding van een
brandje in de talud van dé Van Speyk-
straat.

Een soort spel zonder grenzen maar
dan voor vrouwelijk schoon speelde zich
vrijdagnacht af in hotel Bouwes. Daar
streden negen meisjes uit België (3),
Luxemburg (3) en Nederland (3) om de
drie.landentitel, miss Benelux 1974.

Na door een jury te zijn beoordeeld
werd de nederlandse deelneemster Gemma
Balm — verkoopster in een parfumeriezaak
— als winnares aangewezen. Landgenote
Nicoline Broeckx werd tweede en Gisele
Aszeri uit Luxemburg, derde.

waterstanden

11 juni
12 juni
13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni

H. W.
07.07
07.56
08.48
09.40
10.52
12.01
00.25
01.20
02.06

L.W.
02.49
03.26
04.00
05.01
06.08
07.16
08.15
09.11
10.07

H.W.
19.33
20.21
21.18
22.00
23.26
— . —
13.00
13.55
14.40

L.W.
15.03
15.50
16.40
17.30
18.50
20.00
21.00
21.56
22.39

Op een j.l. vrijdagavond in het Ge-
meenschapshuis gehouden bijeenkomst
van de buurtraad samen met het aktie-
kornité — welke openbaar was — werd
vrij uitvoerig gedebatteerd over het onder-
houd met b en w Aan deze diskussie werd
eveneens deelgenomen door eerdergenoem-
de adviseurs van de noordbuurtraad.

Arie Citroen noemde het in zijn
openingswoord 'hoogst immoreel' dat een
huurder van een huisje in de noordbuurt,
die niet over voldoende geld beschikt het
huisje te kopen, veroordeeld is om de oude
visserswijk te verlaten. Zo iemand is
overgeleverd aan de willekeur van de ge-
meente', aldus een verontwaardigde Arie
Citroen. 'Het komt er op neer dat alleen
mensen met een inkomen van boven de
f 30.000,— in de noordbuurt kunnen
wonen en dat is een trieste zaak', was het
kommentaar van mej. Van Balen van het
Provinciaal Opbouworgaan. Arie Citroen
zei hierop: 'Hoe je het ook keert of
wendt, het wordt een eigendomsbuurtje,
huurders zullen moeten verdwijnen. Tenzij
er een ander bestemmingsplan komt. Daar-
om moeten we er toch eens over gaan
nadenken of we nu meegaan met de ge-
meente om de mogelijkheden binnen dit
plan volledig te benutten of dat we gaan
streven naar een wijziging van het plan'.
André Thomson van het LOS reageerde
als volgt op de woorden van Arie Citroen:
'Er. hoeft helemaal geen nieuw plan te
komen, want het plan is net zo fleksibel
als .het gemeentebestuur fleksibel wil zijn.
Als'zij^die buurt willen behouden, dan kan
dat."Daar zijn twee methodes voor:

A) Het plan blijft gehandhaafd, maar
er wordt ondertussen in overleg met het
rijk beiloten dat de buurt niet gesloopt
wordt, maar opgeknapt. Op die manier
blijft die 80% subsidie van de overheid
gewaarborgd.

B) Het plan gaat op de helling en
via de subsidieregelingen van het rijk
worden de huizen opgeknapt

Het gaat er alleen maar om of het
gemeentebestuur welwillend is of niet en
op dit moment is ze dat beslist niet. De
taak van de gemeente is die huizen over-
eind te houden, net zoals dat overal in het
land gebeurt. En die taak is niet het
maken van stomme plannetjes die niet in
het belang van de bewoners zijn. Er zijn
ook in andere gemeenten sloopplannen ge-
maakt, die nu officieel nog gelden, terwijl
daar nooit iets is gesloopt', aldus André
Thomson die zijn betoog beëindigde met
de woorden: 'Op dit moment is het zo,
dat mensen uit de buurt worden gegooid
terwille van anderen die toevallig" wel ge-
noeg geld hebben om een pand te kopen.
Dat is een grof schandaal en daar moeten
we aktie tegen gaan voeren'.

Arie Citroen besloot de avond met
te-zeggen dat behalve de genoemde 26
huizen alle andere pandjes in de oude
dorpskern door de buurtraad zullen
worden gekeurd.

Opmerkelijk was de geringe opkomst
van de noordbuurtbewoners op deze bij-
eenkomst van het aktiekomité en de noord-
buurtraad. Is er sprake van een eerste
verzadigingspunt In de strijd om het be-
houd van de wijk? Dat zou o m. kunnen
worden afgeleid in het verschil van Inzicht
tussen het aktiekomité en de noordbuurt-
raad wat er verder moet gebeuren.

Het aktiekomité stelt zich duidelijk
op het standpunt dat er nog niets voor de
buurt en de bewoners is gewonnen, zolang
de gemeenteraad het saneringsplan door
middel van een raadsbesluit niet ingrijpend
heeft gewijzigd. De akties moeten dus
worden voortgezet.

De huidige buurtraad wil kennelijk
een meer afwachtende en tegemoetkomende
houding aannemen nu het gemeentebestuur
zich bereid heeft verklaard een aantal
oude pandjes nog eens onder de loep te
nemen. Daarom voelt de buurtraad In dit
stadium weinig voor uitlatingen en kom-
mentaren die de gemeente kunnen prik-
kelen. Lief zijn voor elkaar. Is het wacht-
woord.

Het aktiekomité vindt, dat het ogen-
blik voor omarming nog niet Is aan-
gebroken. De voorwaarden daarvoor zijn
op dit moment niet aanwezig, althans niet
voldoende zichtbaar en konkreet.



cda-fraktie voor
en pvda tegen
samenwerking vvd

De oester gaat een beetje open. Het
Is niet meer dan een spleetje, maar er
zit werking In de demokratie in Zandvoort.

Het bericht in het Haarlems Dagblad
van gisteravond, dat de zandvoortse
christen-demokraten het niet meer dan
billijk vinden dat de drie grootste partijen
in de raad (vvd, pvda en c da) straks in
het dagelijks bestuur van de gemeente
vertegenwoordigd worden, is juist. De
kvp-er binnen de cda-fraktie, R. van As,
bevestigde dit maandagavond telefonies
tegenover een van onze medewerkers.

Van As: vvd uitschakelen niet
demokraties

De cda, aldus Van As, is van mening
dat het niet demokraties zou zijn de vvd,
die veruit als grootste partij uit de ver-
kiezingen is gekomen, van het kollege uit
te sluiten. De fraktie van de cda zal dit
standpunt binnenkort ter diskussie voor-
leggen aan een gekombineerde ledenver-
gadering van de drie samenwerkende kon-
fessionele partijen.

Inmiddels heeft de heer Van As
tijdens het afgelopen weekeind de mening
van zijn fraktie kenbaar gemaakt aan de
vertegenwoordiger van de pvda in het
kollege, wethouder l. M. Aukema. Cda-
wethouder K. C. v. d. Mije Pzn. zou zijn
kollege N. J. Janssens van inspr. nu op
de hoogte brengen van de stand varr zaken.

De heer Aukema deelde gisteravond
mee, dat hij aart de heer Van As duidelijk
had gemaakt dat de pvda de huidige
koalitie van inspr. nu, cda en pvda wil
handhaven. De bestuurlijke kontinuïteit
de kwaliteit vindt in de tegenwoordige
samenstelling de beste waarborgen,
meende de wethouder.

en

Aukema: huidige kollege handhaven

De heer Janssens — zijn zetel zou
in de cda-konseptie buiten spel worden
gezet — was gisteravond niet voor kom-
mentaar bereikbaar. Maar volgens zijn
omgeving is ook hij van oordeel dat het
tegenwoordige samenwerkingsverband in
b en w moet worden voortgezet.

Wanneer de cda haar standpunt t.a.v.

de samenwerking met de drie grootste
partijen in de komende maanden zou hand-
haven en de pvda op haar beurt blijft
vasthouden aan het voortbestaan van de
huidige koalitie, is de kans niet uitgesloten
dat de vvd en de cda het zonder de pvda
eens worden. Samen beschikken de
liberalen en de konfessionelen over 10 van
de 7 zetels in de nieuwe raad. Overigens
wordt die kans niet erg hoog aangeslagen
omdat de cda in het kollege volledig door
de vvd zou worden overschaduwd: twee
vvd-wethouders tegenover één cda-man.

Maar hoe het ook uitpakt: er mag In
leder geval op worden gerekend dat het
overleg tussen de partijen over de nieuwe
samenstelling van het kollege In alle open-
held en openbaarheid wordt gevoerd. Dat
was vier jaar geleden ook het geval.
Wanneer de klok nu wordt teruggedraaid
kan dit de demokratie In Zandvoort alleen
maar schade berokkenen.

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoons 21 35

ds. mataheru kwart eeuw predikant
'Lief zijn voor elkaar' speelden de

Kwalletrappers onder leiding van Bertus
Balledux zaterdagavond In het jeugdhuis
achter de kerk tijdens de receptie ter ge-
legenheld van het zilveren ambtsjubileum
van ds. Mataheru. 'Lief zijn voor elkaar'
zongen uit volle borst de talrijke aanwezl-
gen, die in een opperbeste stemming bij de
polonaise met zijn gebruikelijke sluip-doors
en kruip-doors uiting gaven aan hun sym-
pathle voor de jubilerende predikant. En
datzelfde 'Lief zijn voor elkaar' viel, zij
het dan niet met deze woorden, de vol-
gende ochtend te beluisteren in de kerk-
dienst.

Wanneer ds. Mataheru hier de volle
vijf en twintig jaren was geweest in plaats
van maar zes zou de viering van zijn
jubileum niet hartelijker geweest kunnen
zijn. Nooit was de kerkeraad meer eens-
gezind dan op het moment toen na de
waarderende woorden van de scriba, de
heer Van der Vlugt, die het dominees-
echtpaar een gegraveerde karaf met twee
bijbehorende glazen overhandigde, de vijf
en twintig ambtsdragers ieder een fles
sherry kwamen aanbieden. Namens een
aantal jeudkapellers en zondagsschool-
kinderen, die in een geestig lied hun waar-
dering voor de dominee uitten, bood
mevr. G. Koper-Molenaar een staande
schemerlamp aan. Aart van Dobbenburgh
overhandigde een fraaie litho en mevr.
Schols, één van de leden van de kommis-
sie die het feest rond dit jubileum had
voorbereid, schonk 25 rode rozen onder
het zingen van een eigen gemaakt lied.
Ze oogstte hiermee minstens zoveel sukses
als Toon Hermans met zijn rode rozen,
want ze zong heerlijk tegen de draad in,
had veel moeite met de hoge noten en had
hierover zelf het grootste plezier. Een enig
mens, die mevr. Schols, en de stevige
omhelzing die ze van de dominee kreeg
was haar dan ook van harte gegund.

Dat het jubileum niet alleen een her-
vormde aangelegenheid was, bleek uit de
aanwezigheid van pastores en andere
ambtsdragers van de overige plaatselijke
kerkgenootschappen en van burgerlijke
autoriteiten, met name burgemeester Nawijn,
wethouders en raadsleden, die allen
vergezeld waren van hun echtgenoten.
Verder waren er in de eivolle kerk vijftig
gemeenteleden uit Lemele die 's morgens
al voor dag en dauw op pad waren gegaan
om het jubileum van hun vroegere voor-
ganger mee te vieren. In deze bijzondere
dienst gingen drs. Beks en ds. Mataheru
voor, bespeelde de heer Van Veelen het
orgel en zong het hervormd kerkkoor o.l.v.
de heer Van Amerom. Als tekst had

uitslagen autoraces
Ongeveer 25.000 bezoekers waren

vorige week getuige van de Pinkster-
races op de zandvoortse renbaan. De
eerste wedstrijd werd volledig beheerst
door een duel tussen Rob Slotemaker en
Fred Frankenhout, dat met slechts enkele
tientallen meters verschil door Slotemaker
werd gewonnen. In de formule 5000 race
won Peter Gethin en bij de Fords Mexico
Escort nam Plet Schouten meteen de
leiding om deze niet meer af te staan.

De uitslagen luidden:

Zaterdagarec: Formule Vee 1300,
12 ronden: 1. Jelle Hingst, Kaimann MK
Bell in 20.40.- is gem. 147.273 km; 2.
Maarten van Ginneken, Kaimann; 3. Leo.
Steenbergen, Brut-Kaimann. Snelste ronde
voor Jelle Hingst en Leo Steenbergen in
1.41,- is gem. 150.627 km.

Zondag, 1e race, Toerwagens groep 1
ƒ 10.000-ƒ 15.000, 12 ronden: 1. 'Giovan-
ni Kantore', Alfa Romeo 1600, 11 r. in
2.35.6 is gem. 123.485 km; 2. Alfred
Abbenes, Alfa Romeo 1600. Sn. r. "Gio-
vanni Kantore' in 2.01.3 is 125.419 km.

ƒ15.000—ƒ22.500: 1. Hans Deen,
Alfa Romeo 2000 GTV in 23.29.8 is
129.585 km; 2. Hans Maasland, Alfa
Romeo 2000 GTV. Sn. r. Deen in 1.55,-
is 132.290 km.

ƒ22.500—35.000: 1. Rob Slotemaker,
Chevrolet Camaro in 22.25.9 is 135.591

km; 2. Fred Frankenhout, Opel Commo-
dore GSE. Sn. r. Frankehout in 1.49.9 is
gem. 138.429 km.

Tweede race, toerwagens groep 2,
15 ronden. Boven 1300 cc: 1. Han Aker-
sloot, Ford Capri RS 2600 in 24.58.2 is
gem. 152.438 km; 2. Cees Sliewertsen,
Porsche Carrera RSR. Sn. r. Akersloot in
1.38.1 is 155.238 km.

1150—1300 cc: 1. Henri van Oor-
schot, NSU 1200 TT, 14 r. in 6.09.6 is
136.565 km; 2. Hennie van der Vliet. Alfa
Romeo 1300 GTA. Sn. r. Han Tjan, Dat-
sun 1200 Coupe in 1.47.7 is gem.
141.257 km.

1000—1150 cc: 1. Loek Vermeulen,
Simca Rally, 13 r. in 25.53.9 is 127.308
km; 2. Hans Hettelder, Fiat 128. Sn. r.
Vermeulen in 1.57.- is gem. 130.028 km. "

Tot 1000 cc: 1. Hans Kok, Hilmann
Imp., 12 r. in 26.09.6 is 126.042 km; 2.
Henk Wagenaar Hummelink, NSU 1000
TTS. Sn. r. Kok in 1.56.4 is gem.
130.699 km.

Derde race, Formule 5000, 30 ronden
van 4.226 km: 1. Peter Gethin (GB),
Chevron B 28 in 42.19.4 is gem. 179.827
km; 2. Bob Evens (GB), STP Lola T 332;
Guy Edwards, Lola T 332; 4. Chris Craft
(GB), Chevron B 24 24-28; 4. Teddy
Pilette (B), Chevron B 28; 6. Roelof
Wunderink, Chevron B 24. Sn. r. Bob
Evnas in 1.23.3 is gem. 182.633 km.

Vierde race, Ford Escort Mexico, 12
ronden: 1. Piet Schouten in 24.58.6 is
gem. 121.804 km; 2. Ros de Giaxa de
Salvi; 3. Hans Kiviet; 4. Henri Schouwink.
Sn. r. voor Ros de Giaxa in 2.03.2 is
gem. 123.485 km.

ds. Mataheru gekozen 'We willen alleen
maar meewerken aan uw geluk' uit II Kor.
vers 24. Drie maal was ds. Mataheru
verzocht mede te werken aan het geluk
van anderen: bij zijn beroep naar Ambon,
naar Lemele en naar Zandvoort. Hij be-
schreef het zich thuis voelen op Ambon,
zijn taak in Lemele (een bruine herder,
passend op blanke schapen, die later
herder van het gezin van de dominee zou-
den worden toen hij door ziekte zestien
maanden werd uitgeschakeld*) en de gewei-
dige ontdekking in Zandvoort. In Lemele
namelijk was de hervormde jkerk alleen-
zalig-makend, in Zandvoort was er een
gereformeerde kollega met een echtgenote
die veel deed voor de rekreatie en er was
een kapelaan

Het was dezelfde kapelaan, nu pastoor
Kaandorp, die de gelukwensen van de
plaatselijke kerken aanbood. Hij typeerde
zijn kollega als iemand die drempels ver-
laagt en deuren wijd open zet en die alom
bewonderd wordt om zijn eerlijkheid,
openheid, bewogenheid en bescheidenheid.
In geestige bewoordingen betrok hij mevr.
Mataheru in zijn hulde, waarna hij ein-
digde met de hoop uit te spreken nog lang
te mogen medewerken aan eikaars geluk.

Namens de hervormde gemeente
voerde de heer A. de Vries het woord.
Ook hij betrok mevr. Mataheru in zijn
dankwoord voor haar steeds op de achter-
grond bezig zijn met het werk van haar
man. Nadat mevr. Mataheru het kado van
de gemeente, een buro met in de laden
boeken over theologie en over Ambon, had
onthuld, maakte de heer De Vries bekend,
dat het gedeelte van het jubileums-
geschenk dat' op verzoek van de jubilaris
bestemd zou worden voor de Molukse
Protestantse kerk in Indonesië en haar
gemeente op Ambon, aan welke kerk
ds. Mataheru van 1949 tot 1959 verbonden
was, ƒ 2.000,— bedroeg.

Met een kort dankwoord van ds. Ma-
taheru kwam een eind aan deze jubileum-
dienst, waarna er in het Jeugdhuis ge-
legenheid was het domineesgezin de hand
te drukken. Kr. M.

eanduoorhe hoeranr
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De afd. Zandvoort van de Algem.
Bond v. Bejaarden maakt ingezetenen, die
vóór 1 oktober 1909 zijn geboren, er op
attent dat zij legitimatiebewijzen en nieuwe
reduktiekaarten voor halftariefritten met de
NZH-bussen kunnen aanvragen bij de heer
F. de Jong, Thorbeckestraat 12 (tel.
2926). De aanvragen kunnen worden ge-
daan op maandag 24 en dinsdag 25 juni.

Bij de eerste aanvraag van een legi-
timatiebewijs is een pasfoto vereist. De
kosten van een kwartaalkaart bedragen
ƒ 6,50 en die voor een jaarkaart ƒ 20,—.

Hedenavond organiseert de Zand-
voortse Bridgeclub de eerste bridegedrive
van het zomerseizoen '74 in hotel Keur.
De drive begint om 20.00 uur.

Voor alle klassen van de Oranje
Nassauschool organiseerde de ouderkorn-
missie'eind vorige week een f eestmiddag.
De leerlinaen van de eerste en de tweede
klasse konden deelnemen aan verscheidene
spelletjes, terwijl voor de scholieren van
de hogere klassen een puzzletocht was
uitgezet. De tocht, uitgestippeld door
mevr. Schumm en de heer Jonkman, werd •
uitgevoerd door afzonderlijke groepjes,
gevormd door vier leerlingen. Na afloop
van het evenement deelde de heer Len-
selink aan de winnende teams prijzen uit.
Alle scholieren ontvingen tenslotte een
herinneringsvaantje.

ZAKENNIEUWS
IN
ZANDVOORT

Grote groene afliesjes langs de toe-
voerwegen naar het industrieterrein in
Zandvoort nieuw-noord wezen de genodig-
den vrijdagmiddag de weg naar het foto-
lithobedrijf Drommel, dat ter gelegenheid
van de jongste uitbreiding 'Open House'
hield, De bezoekers — enkele honderden
zakenrelaties en verscheidene leden van
het gemeentebestuur — werden in een
grote feesttent op het terrein van het
bedrijf ontvangen door direkteur Jan
Drommel. In zijn openingstoespraak ver-
welkomde hij in het bijzonder burgemees-
ter A. Nawijn en maakte in het vervolg van
zijn inleiding niet zonder trots gewag van
de uitbreiding van de bedrijfsruimte (van
1000 m2 tot 1500 m2) en de techniese
outillage.

De heer Nawijn toonde veel waar-
dering voor het initiatief en de onderne-
mingsgeest van Jan Drommel, die er in
was geslaagd zijn zaak vanaf de grond op
te bouwen en steeds nieuwe impulsen te
geven. De burgemeester wenste hem nog
veel inspiratie en sukses toe in de toe-
komst.

Na de toespraken volgde een rond-
leiding door het bedrijf, waarbij direktie
en personeel informatie verschaften over
de vervaardiging van kleurenlitho's. Een
voor niet-ingewijden bijzonder ingewikkeld
en ingenieus procédé waarbij — jongste
aanwinst van de zaak — gebruik wordt
gemaakt van een elektronies brein die de
kleurenschema's regelt. In de nieuwe vleu-
gel van het kompleks is het machinepark
uitgebreid met vier proefpersen. ledere
pers drukt een kleur — rood, geel, blauw
en zwart — waardoor het maken van
litho's wordt versneld.

Ook voor de leek is één ding dui-
delijk: het visitekaartje van Jan Drommel
en zijn assistenten is het streven naar
perfektie. Dat komt niet alleen in het
produkt tot uiting. Ook de ontvangst van
vrijdagmiddag was tot in de puntjes ge-
regeld. Een kleurenlitho: maar dan live met
alles er op en er aan. Voor de ingang van
de zaak speelde een draaiorgel, in het
bedrijf deelde een mooi meisje vers op de
pers vervaardigde affiesjes uit en onder
het zeil van de feesttent was aan alles
gedacht wat bij luilekkerland hoort.

Zaterdagmiddag opende de firma
Bimo haar Diamant-show Shop in de Halte-
straat 33. De firma Bimo was niet héle-
maar onbekend in deze omgeving omdat
zij al eerder in de Haltestraat een
diamantslijperij had. Thans heeft de firma
Bimo zich permanent in Zandvoort ge-
yestigd. De fabriek (30 man personeel)
is in Amsterdam gevestigd. Een ideale
toestand vindt de eigenaar, de heer Mok,
dat de fabriek rechtstreeks aan de draag-
ster (of drager) kan leveren. In de Halte-
straat kan men niet alleen voor sieraden,
horloges en klokken, maar ook voor losse
diamanten terecht.

Eerdaags zal men in de zaak een
diamantslijper aan het werk kunnen zien,
zodat onze inwoners met een voor hen
niet zo'n bekend ambacht kunnen kennis
maken.

Voor de opening bestond veel belang-
stelling, er waren fraaie bloemstukken,
waarvan sommige zelfs uit het buitenland.

Adverteren via een wasrol

"H, .

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. We
van uw klanten Is trouwens nog In
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluldsapparaat? Nee, u kunt beter
vla ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
dellger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en

draal nr. 2136 van de ZatKtnrjrtse
Koerant. Wij notaren uw annonce
voor ons dinsdag- of vraagnummer.

omroepers
Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C Ê C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

BANKSTELLEN zee; fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 laar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300
voor / 695,-. PARIAN.
Nieuwe Moerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur
vrijdags tot 21 uur.

Te koop 2 Alping matras-
sen (90 x 190) i. z. g. st,
ƒ 50 p.st. Vinkenstraat 22.
Tel. 6203.

Te koop jonge spanlel pups.
Tel. 4063 of 3393.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar



Als u even langs wil komen gaan we

samen op de foto.

Zo'n 60 secondending, levensgroot,

kan u 'm zo meenemen, of uw kinderen.

Misschien koopt u ook nog wat.

Tot ziens op de foto

Snoopy

PEETERS, Haltestraat 56,

60 jaar ervaring dus u mag er gewoon

M E E R van verwachten.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent • Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

pftteö

peanduaorrSE feüeranr"

verhoogt de rente!
mei ingang van 1 juni 1974 tot:

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V.INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie
Verhelpen van storingen.

H. A. SP l E R l E U S • Koninginneweg 21
Zandvoort - TELEFOON 02507-5012

Sommige mensen ruiken

een brand ...

nieuwe spaardeposito's
5 jaar vast (was 9%)

nieuwe spaardeposito's
4 jaar vast (was 81%)

onze rentevergoeding op de
overige spaarvormen blijft ongewijzigd

profiteer nu van de hoge rente
bij de

Maar lang niet iedereen is in het

bezit van een reukorgaan dat zo ge-

voelig is dat hij de penetrante geur

van een vuurhaard opsnuift.

De meeste mensen zijn daarom aan-
gewezen op een plaatselijk blad

waarin het nieuws over een brand en

tal van andere gebeurtenissen te
lezen staat.

Bent u nog geen abonné?

Bel 2135 en u krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags in de bus.

/paorbank
we/t ncdarland

gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken

\ADETOANGERS«JE;

lïnks-rechts-
lïnflcs gekeken
oversteken! -



TOT ELKE PRIJS GOEDKOOP!
Kom daar noueens elders om.Nieteen
paar„lokkertjes"maar met alles altijd
goedkoop. Dat is DIRK VAN DEN BROEK-
•traditie. Elke dag- jaar in, jaar uit.
En laat een ander dan maar eens een
prijsje weggeven.DIRKVAN DEN BROEK
is al-met-al toch goed koper. Tot elke
prijs. De kassabons liegen er niet om!

nran
**\

voor elk
iiitc u .«u ~~ type auto
Uitschuifbaar + uitneembaar i
gemakkelijk op te bergen f
Roestwerendechroomltatenbuis!

HOLLANDSE
NIEUWE
MAATJES-
HARING
nétgevangen

vers ingevroren

2stuks l BS
jwxr ••

SEVEN-UP
of COCA COLA

LITERFLESSEN
geenrMS'maar

ELKE
DAG:

i.—*\

SHERRY
PUERTO MARIA

échte spaanse
import!

die
kooptu
nergens zo"
goedkoopi

PER FLES<

EIER-
BESCHUIT
13 in een rol
ondanks alle prijs-

verhogingen
nog steeds:

2 69
GARTA

MAALTIJDEN
o.a.BAMI GORENG

NASI GORENG
PIKANTE MACARONI

zet wat
weg voor
de vakantie
per pak:

AARDAPPEL-
PUREE

DOOS 125 gram
reuze handig om in

huis te hebben!

géén
.130-
maar:

r» .

PRINCEFOURRÉ
' « ' ; ' • 'J de bekende ovenverse biscuits
''.-,'•• -A met heerlijkevanille-cream

kartonblik 900 GRAM
(dat is bijna4 grote rollen!)

/.*

, daar
kunt u van>

blijven
.uitdelen!.

Neem mee
voor thuis of in
de caravan, op
debootofop
vakantie en...
«muilen maar!
NORM.
PRIJSr

BIJ
ONS:

STUURWIEL-
I HOES

3een plakkerige

9èên te koud stuur!

IMPERIAAL-
SPIN AUTO-

WASSET

'schoen,
vliegenspons,

viscose spons etc.

GEREEDSCHAP-
KOFfER

handig S|arik :
en in moderne

kleurea!

«SofWICHITA

PAKKET PAKJES
uit de prijsklasse-
5X1.45=^25"
die moet M maar
eens proberen!

BADÉDAS
douche-en
badschuim

EXTRA GROTE FUCON
norm.

SPUITWATER
SYPHON

Om2e'f'ongdrinksmeetemaken
VOETBAL

ip-enp/akboek

ACRYL
dames blouses

met 2 borstzakjes

Dat komt ^Ejf
nooit meer! D95
maten 38-46 Uu

ACRYL
HERENSOKKEN
in modernezomerkleuren

Zolang de ~^^-
voorraad • "ISo
strekt: £..

BAVARIA
BIER IN BLIK

\7 best bier...
ènvergelijkook

/ , i de prijs!
! / '
.geenjL4emaari

2 1.BUKKEN •••

tv< ••

STAPEL
BIERGLAZEN

(Durobor kwaliteit)

die houden de
kraag goed vast!

PER
STUK:

rïÜBEHORENDfcPAIHUNBM
Irioosie .lOstuks 4-5O|

WITTE PEPER of
NOOTMUSKAAT

.DUBBELE
STROOI BUS

50GRAM
géén
440-
maar
ELKE
DAG:

HERONEKTARS
o.a.abrikozen

kersen of
sinas-passie

géén

maar
ELKE
DAG:

PINDAKAAS
lekkersmeuig

ook voor satésaus
JAMPOTVOL

nog
steeds
OUDE
PRIJS:

je kunt het beter bij

halent
'•*\-\<-\V.<-S.W.K*V-<<-.*.W^^^

AMSTERDAM, Mercatorplein 49/Janv. Galenstraat 79-8S/Bitderdijkkade 41-53/26 Nassaustraat 26-30/Lijnbaansgrachl 31-32
Tussen meer ia (winkelcentrum Osdorp) / Delllandplem 188-194/ Burg. de Wugtlaan 133/Joh.Huizingalaan 18O-18S

ZANDVOORT,Kerkstraat19/ZWANENBURGiDennBnlaan19a/HOOFDDORP, Kruisweg 640/Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK MUUl MAR KT)
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golvenbad is een plaatje
Tien heren zaten afgelopen dinsdag

om vier uur aan enkele met lekkere hapjes
en drankjes bedekte tafeltjes naast het
2Vz meter diepe binnenbad van het
nieuwe sportfondsenbad aan de Vondellaan.
Het waren de bestuursleden van de
Stichting Zwembad Zandvoort die daar
bijeen waren gekomen voor een perskon-
ferentie.

De heer Anderson opende de pers-
bijeenkomst. 'Tja, heren, ik weet eigenlijk
helemaal niet wat een perskonferentie is.
Hoe zullen we het doen. wilt u wat vragen
stellen of zo?' Na deze woorden viel er
even een stilte en daarom nam de heer
Schuijt, direkteur van de Sportfondsen-
organisatie, onmiddellijk het woord. Hij
begon te vertellen dat het uniek is dat het
zwembad een tien meter hoge springtoren
krijgt. Het is de enige in Noprd-Holland.
Maar er zijn nog veel meer dingen uniek
aan dit zwembad, volgens de heer Schuijt.
Zo is er een volledige verlichting aan-
gebracht, hetgeen een fantastiese gelegen-
heid biedt voor zwemverenigingen om na
negenen dingen te gaan doen.

Ook de ligging is uniek, midden in de
duinen, redelijk uit de wind, vlakbij het
treinstation en een groot parkeerterrein.
'Ja, maar het ligt ook vlakbij het circuit.
Is dat nu niet erg hinderlijk, dat lawaai?'
vroeg een kollega van mij. Dat valt erg
mee, volgens de bestuursleden, 'want we
hebben hier meestal zeewind en daardoor
wordt het circuitlawaai de andere kant
opgewaaid'.

De heer Schuijt meende dat het zelfs
voordelig was voor het zwembad. 'Juist
op drukke circuitdagen zullen veel moeders
met kinderen hier naar toe komen', was
zijn mening.

Ook de, nogal hoge, toegangsprijzen
kwamen aan de orde tijdens deze bijeen-
komst. Drie gulden moet worden neer-
gelegd voor één keertje zwemmen. Op de
vraag of dat niet wat goedkoper kan ant-
woordde de heer Schuijt: 'De tarieven zijn
inderdaad de hoogste in Nederland, maar
dit zwembad biedt ook het meeste.
Trouwens, we hebben het voor de plaat-
selijke bevolking een stuk goedkoper ge-
maakt door de seizoenkaarten. Een per-
sopnlijk abonnement kost ƒ 50,— per
seizoen, d.w.z. van 15 april tot 15 sep-
tember, en dat is aanmerkelijk goedkoper'.

Even later kwam het gesprek bij het
golvenbad aangeland. 'Het golvenbad is
een plaatje', zei één van de bestuursleden.
Een ander bestuurslid vulde hem aan.
'We hebben in dit bad een nieuw systeem
toegepast, waardoor de golven fenomenaal
worden geïmiteerd, terwijl er geen onder-
stroom wordt veroorzaakt. Daardoor kun-
nen er ook kleine kinderen in blijven
staan'. Meneer Schuijt vond het ook een
enorm voordeel dat er met dit systeem
geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt.
'Tot nu toe wordt er in Nederland gebruik
gemaakt van turbine-aandrijving om golven
te maken en die maken vreselijk veel
lawaai'.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E •
Haltestraat 63 B • Telefoon 4417

vpcr
FIETSEN

en
BROMMERS

'Er waren aanvankelijk nogal wat
klachten over de bodem van het golven-
bad. Hoe zit het daar nu mee?' was de
vraag die daarna van de lippen van één
der aanwezige versjaggevers rolde. Het
was opnieuw de direkteur van de sport-
fondsenorganisatie die antwoord gaf. 'Het
golvenbad wordt deze week onder water
gepolijst. De architekt had iets te veel
zand in de bodem verwerkt. Dat was er
na verloop van tijd wel uitgegaan, maar
we wilden het onmiddellijk goed voor
elkaar hebben. We vonden het erg jammer
van die publikaties. We dachten meteen:
dat kan je niet maken. Daarom hebben we
terstond een aktie ondernomen. Je moet
ook niet vergeten dat we nog maar aan
het-proefdraaien zijn'.

Want voorlopig zijn de heren van het
zwembad nog aan het eksperlmenteren.
'We zijn nu open van 8 uur 's morgens
tot 9 uur 's avonds, maar dat kan best
veranderen hoor. Het Is heel goed mogelijk
dat we wel eens tot 10 of tl uur 's avonds
open blijven, het moet tenslotte wel leuk
blijven. Ook denken we bijvoorbeeld aan
het organiseren van barbecues één keer
per week. Maar ja, dat moeten we allemaal
nog maar even afwachten'.

Rond. V.

nieuws kort
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Op verdenking van deelname aan de
roofoverval afgelopen zaterdag op een
benzinestation aan de Hogeweg, is begin
deze week een 22-jarige Utrechtenaar aan-
gehouden. Bij zijn arrestatie was de man
in het bezit van het vuurwapen waarmee
hij de pomphouder had bedreigd. Hij heeft
inmiddels een vollediae bekenenis afge-
legd. Zijn metgezel, die als medeplichtige
wordt beschouwd, is nog voortvluchtig.
Zijn identiteit is bij de politie bekend. Bij
de overval werd ƒ 150 meegenomen.

Aan het eind van dit schooljaar zal
de heer J. Kiewiet in verband met het
bereiken van de pensioengerechigde leef-
ijd zijn funktie van direkteur van de chr.
mavo-school aan de Sophiaweg, neer-
leggen.

De heer Kiewiet is 45 jaar onafge-
broken bij het onderwijs in Zandvoort
werkzaam geweest. Twee jaar na het
behahn van zijn onderwijsakte werd hij in
1929 tot onderwijzer benoemd aan de
Julianaschool aan de Brederodestraat.
Bijna een kwart eeuw later volgde hij het
toenmalige hoofd van deze school, de
heer Wesselius, als hoofdonderwijzer op.
Dat was in 1952. Het was niet het eind-
station van de karrière van de heer Kiewiet
in Zandvoort. Vijf jaar daarna aanvaardde
hij de leiding van de gloednieuwe chr.
mavo-school aan de Sophiaweg. De thans
65-jarige heer Kiewiet heeft, hoewel hij
nooit op de voorgrond trad, een aktieve
rol gespeeld in het kerkelijk en maatschap-
pelijk leven. Zo was.hij o.m. ouderling
van de geref. kerk.

Ter gelegenheid van zijn afscheid,
vindt op zaterdag 22 juni a.s. een receptie
plaats in hotel Sonnewende aan de
Mr. Troelstrastraat. De bijeenkomst wordt
belegd door de stichting christelijk onder-
wijs in Zandvoort.

Scholen vormen momenteel het doel-
wit van het inbrekersgilde. In de nacht
van zondag op maandag moest de inven-
taris van de Oranje-Nassauschool aan de
Gerkestraat het ontgelden. Bij het zoeken
naar buit werd in de klasselokalen, de
kamers van het personeel en het bureau
van de schoolleidina een onvoorstelbare
ravage aangericht. Kasten werden omver-
geworpen en schoolmeubilair vernield. De
toegang tot de school werd geforceerd
door het inslaan van een raam. De schade-
kosten overtreffen vele malen het bedrag
dat werd ontvreemd: zestig cent uit een
zendihgsbusje...

agenda
gemeenteraad

TEL: -W99 • ZR^DVOORT

Voor dat de 'oude' gemeenteraad op
zomerreces gaat — meestal wordt In de
maand juli niet vergaderd — komen de
leden volgende week dinsdag bijeen voor
de behandeling van d» volgende voorstel-
len:

1. Notulen van de vergadering van
14 mei 1974.

2. Ingekomen stukken.
Brief van de voorzitter van het hoofd-
stembureau d.d. 31 mei 1974 hou-
dende toezending van de processen-
verbaal L 11-1/2 en M 5 met be-
trekking tot de pp 29 mei 1974,
gehouden stemming ter verkiezing van
de leden van de gemeenteraad.
Brief van de voorzitter van het Gen-
traal Stembureau d.d. 31 mei 1974
houdende toezegging van het proces-
verbaal N 22-2 betreffende voren-
vermelde verkiezing.

Brief d.d. 14 mei 1974 van het Na-
tionaal 1 april Genootschap, waarbij
wordt gevraagd het t april-beeld met
voetstuk weer terug te geven (bur-
gemeester en wethouders stellen voor
niet op het verzoek in te gaan en
hen te machtigen dit mede te delen).

Brief d.d. 18 april 1974 (gericht aan
het 'kollege van burgemeester, wét-
houders en raadsleden") van M. Vis-
ser en R. M. Pieters, waarbij wordt
gevraagd de beslissing op hun ver-
zoek om in het pand Grote Krocht 17
een coffee-corner te mogen vestigen
nogmaals te overwegen.

3. Onderzoek geloofsbrieven en beslis-
sing omtrent de toelating van de
nieuw-benoemde raadsleden.

4. Begrotingswijzigingen.
5. Voorlopig krediet voorbereiding en

automatisering onroerend-goedbelas-
ting.

6. Verkeersbewaking door middel van
verkeerslichten.

7. Aankoop in plan Noordbuurt.
8. Verkoop van grond t.b.v. bouw trafo-

station.
9. Aanschaffing nieuwe leerboekjes ge-

schiedenis t.b.v. de Hannie Schaft-
school.

10. Aanvragen eks art. 72 l.o. wet 1920
t.b.v. de Wilhelminaschool.

11. Wijziging bezoldingsregeling wethou-
ders 1963.

12. Aankoop percelen in plan noordbuurt.
13. Vervanging vuilnisauto.
14. Huurverhoging grond in het Vijver-

park.
15. Vaststelling van diverse rechtspositie-

regelingen voor gemeentepersoneel.
16. Wijziging van de salarisverordening.
17. Wijziging van de 'regeling inzake het

toekennen van een tegemoetkoming in
bovenmatige ziektekosten aan enkele
groepen I.Z.A.-deelnemers'.

18. Krediet voor uitbreiding Mariaschool
met 3 leslokalen.

19. Financiële bijdrage strandbewaking.
20. Voorbere'dingsbesluit t.b.v. het aktivi-

teitencentrum noord.
21. Aanleg handbalvelden.
22. Wijziging 'verordening sportraad'.
23. Verkoop grond in plan 'Ie gedeelte

Kostverlorenpark'.
24. Grondprijzen en verkoop grond in plan

Celsiusstraat- Linnaeusstraat.
25. Vaststelling bestemmingsplan 'pavil-

joen zuid'.
26. Aankoop percelen sektie C nrs.

4052, 4053, 4332 in het bestem-
mingsplan 'noordbuurt'.

27. Verkeersmaatregelen Stationsplein.
28. Aanschaffing leermiddelen t.b.v. de

Mr. G. J. van Heuven Goedhartschool.
.29. Garantie geldlening voor aankoop

woning.
30. Pre-advies terzake van brief mr. C. A.

Troost inzake vrij naturisties strand-
gedeelte.

31. Wijziging statuten Stichting Touring
Zandvoort.

32. Aanleg riolering enz. Zuidlaan.
33. Rondvraag.

Zondag 16 juni a.s. viert oud-pastoor
A. H. P. Cleophas zijn gouden priester-
feest met een kerkelijke plechtigheid en
een' receptie. De geestelijke, die ruim zes
jaar de leiding had van de rk parochie
St. Agatha, bleef na zijn emeritaat in
Zandvoort woonachtig. Buiten eigen kring
kreeg hij bekendheid door zijn' aktieve
deelname aan de oecumene — de dialoog
tussen de diverse kerkgenootschappen —
die in de jaren zestig ook in Zandvoort
op gang kwam en vorm kreeg.

arts J. G. Anderson wordt geen raadslid

De met ruim 250, voorkeursstemmen
in de zandvoortse gemeenteraad gekozen
vvd-er, de arts J. G. Anderson, zal geen
raadslid worden. Hij deelde woensdag-
avond mee, dat hij wegens omstandighe-
den, die hij tijdens zijn kandidaatstelling
nog niet kon voorzien, niet in de gelegen-
heid is zijn zetel te bezetten. De heer
Anderson zegt het bijzonder te betreuren
— in het bijzonder tegenover de kiezers
die op hem hebben gestemd — dat hij dit
besluit heeft moeten nemen.

De man die zich wilde verdiepen in
de aspekten van de miljeuhygiêne en de
geluidshinder en de aanpak van vuilhopen
en smerige straten stimuleren, komt dus
niet in de volksvertegenwoordiging.

Zijn opvolger is mr. A. N. J. Gielen,
kandidaat-notaris. Deze heeft zich inmid-
dels bereid verklaard de zetel van de heer
Anderson over te nemen.

De vporlichtingsafdeling van de plaat-
selijke politie heeft een aantal wenken
opgesteld teneinde de kans op inbraak
tijdens de komende vakanties te beperken.
Hieronder volgen er enkele:

— Doe de buitendeur, zo mogelijk, op
het nachtslot; laat aan de binnenzijde van
de deuren geen sleutel in het slot zitten.

— Laat nooit door briefjes op raam
of deur blijken, dat u afwezig bent.

— Sluit de overgordijnen niet. haal de

planten niet uit de vensterbank en zorg
ervoor dat de brievenbus regelmatig
geledigd wordt. Gesloten gordijnen, lege
vensterbanken en volle brievenbussen zijn
indikaties voor uw afwezigheid.

— Deel aan uw buren mee dat u met
vakantie bent en zorg dat zij in uw
woning kunnen.

— Geef kennis aan de politie welke
periode u met vakantie bent en wie over
een sleutel beschikt, zodat ook de politie
enig toezicht op uw woning kan houden.

De sekretaris van afd. Zandvoort van
de pvda, de heer A. Regeer, heeft zitting
genomen in het provinciaal bestuur van
Noord-Holland. Hij neemt als zodanig de
plaats in van de onlangs overleden haar-
lemse afgevaardigde W. Mensink. Bij de
onlangs gehouden statenverkiezingen
kreeg de heer Regeer ruim 300 voorkeur-
stemmen.

Afgezien van het bedanken van de
heer Anderson voor zijn raadszetel, is de
laatste twee dagen taal noch teken van de
politiek in Zandvoort vernomen.

Vier jaar geleden werd het overleg
tussen de politieke partijen over de samen-
stelling van een nieuw kollege van b en w
in het openbaar gevoerd. Openbaar be-
raad inzake kollegevorming stond toen
zelfs in enkele verkiezingsprogramma's.
Maar op dit moment is nog steeds niet
bekend of de partijen deze demokratiese
gedragslijn zullen voortzetten.

De zandvoortse kiezers zouden
hierop bij de zeventien gekozen of opnieuw
herkozen raadsleden kunnen aandringen
door hen iedere dag op te bellen, of op
straat aan te schieten, met de vraag: hoe
staat het er mee? Zit er al schot in? En
komt er nog wat van?

Om de telefoonkosten wat te drukken
zou men in eerste instantie kunnen vol-
staan met de lijstaanvoerders. Hier volgen
hun namen, adressen en telefoonnummers,
zoals die staan vermeld in de Gemeente-
gids voor Zandvoort:

R. A. van As (cda), v. Leeuwenhoek-
straat 16. tel. 2463; A. J. v. d. Moolen
(pvda), Pasteurstraat 13, tel. 5462;
J. Attema (vvd), Hogeweg 66, tel. 2715;
P. Flieringa (inspr. nu), Brederodestraat
1, tel. 2181; L. Koper (psp-ppr), Burg. v.
Alphenstraat 15.

H.W. L.W. H.W. L.W.
15 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni
20 juni
21 juni
22 juni

10.52
12.01
00.25
01.20
02.06
03.00
03.37
04.31

06.08
07.16
08.15
09.11
10.07
11.04
11.55
00.16

23.26

is!oo
13.55
14.40
15.22
16.11
17.00

18.50
20.00
21.00
21.56
22.39
23.28

12!36

eanduaorrse hoerani1

spel zonder grenzen is achter de rug ...

evenals de zware konditietraining van de deelnemers. De strijd tussen de dekors op
het binnenterrein van het circuit is gestreden onder de ogen van miljoenen tv-kijkers.'
Zandvoort is weer teruggekeerd naar de dagelijkse bedrijvigheid en besognes.

Wij zijn weer onder ons.
Maar ook onder ons valt het een en ander te beleven en de Zandvoortse

Koerant houd u op de hoogte.

Abonneer u via onderstaande bon of per telefoon: 2135.

B
O
N

voor gratis bezorgen van de Zandvoortse Koerant gedurende vier weken
in een open envelop en zonder postzegel opsturen naar Zandvoortse
Koerant, antwoordnummer 151, Zandvoort. of bel 02507—2135.
U kunt deze bon ook meegeven aan de bezorgers(sters) van de krant,

Naam: >.. r---- £•• :••• .-• ?•• :••• >•• ?•• :••• -•

Straat: :... -... :... r... ;... :... r... ;••• F--. ? • • :-•• r-.. --..

Plaats: r... F.. ?.-. ?•••• ?•• :••• :••• F- F- :... -... -... •„..

Daarna wens ik een abonnement: Half jaar ƒ 8.— / Jaar f 15,—.
Ik maak nog geen geld over, maar wacht op uw aksept-girokaar».



off iciële berichten avondje spel zonder grenzen
Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat overeenkomstig artikel 23 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening in-
gaande maandag 17 juni 1974 gedurende
een maand ter gemeentesecretarie, bureau
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp
bestemmingsplan ,,Zandvoortselaan • Bent-
veld".
Het ontwerp regelt de bestemming van de
percelen en de grond aan en nabij de
Zandvoortselaan 317 t/m 379, Langelaan
2 t/m 20, Bentveldweg 2 t/m 18 en foto-
studio aan de Bentveldweg.
Gedurende de termijn van de terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk bij de
gemeenteraad bezwaren tegen het ontwerp
indienen.
Zandvoort, 11 juni 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

familiebenchten
Voor uw hartelijke bewijzen van medeleven
en belangstelling betoond na het overlijden
van onze onze lieve, zorgzame vader,
schoonvader, groot- en overgrootvader

CORNELIS TEROL

betuigen wij u onze oprechte dank.

Namens ons allen:
C. Terol

Zandvoort, juni 1974
Brugstraat 7

Op 15 juni a.s. hopen onze ouders
en grootouders

J. v. d. PLOEG
G. v. d. PLOEG-POL

hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Hun dankbare kinderen
en kleinkind
Henk en Vera
Frans en Petra
Diny, Henk en Ellen
Wessel en Evelien
Anna-Marie en Henk
Harm

Gelegenheid tot feliciteren zaterdag
15 juni te 19.00 uur in Wijkgebouw
Noord, Linnaeussraat, Zandvoort.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

313233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 15 en zondag 16 juni:
Zr. T. de Roode, Noorderstraat 30,
tel. 6358.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 16 juni: ,

10.00 uur: gekombineerde dienst in de
geref. kerk.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel herv. kerk.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

GEREF. KERK
Zondag 16 juni:

10.00 uur: Gekombineerde dienst in de
geref. kerk aan de Julianaweg.
Voorganger drs. J. W. Beks.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 16 juni:

10.30 uur: dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniël. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.

Zondagmorgen 11 uur eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor.
Bijzondere dienst in verband gouden
jubileum pastoor Cleophas.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE.
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

"ONE HOUR CLEANING
SERVICE"

CHEMISCHE WASSERIJ
MODEL-PERSINRICHTING

vraagt

winkeljuffrouw
Haltestraat 39 Zandvoort

Telefoon 2310

'Spel zonder grenzen, wat moet Ik
daar nu weer over schrijven?' vraag ik
verontrust. 'Ja, weet ik veel, maar ga er
nu maar heen, we moeten er toch wat
van hebben hoor, het Is tenslotte een
zandvoortse aangelegenheid', zegt mijn
hoofdredakteur enigszins geïrriteerd. Goed,
vooruit dan maar weer.

Woensdagavond om een uur of negen
sta ik bij de ingang van het circuitterrein,
waar de spel zonder grenzen-strijd gestre-
den zal worden. Nee, ik heb geen toe-
gangskaart, wel een perskaart van de
Zandvoortse Koerant. 'Oh, dan moet u
even naar die wagen gaan, dan krijgt u
daar wel een entreekaartje'. In de wagen
staat meneer Hilbers van het vvv. Ik laat
mijn perskaart zien en vraag om een
kaartje. Maar dat krijg ik niet zomaar.
'Heeft u niet zo'n ketting? Bent u dan niet
bij de trainingen geweest?' vraagt hij ont-
steld. Nee, daar ben ik niet geweest.
Meneer Hilbers weet niet precies wat hij
met mij aan moet. 'Nou ja, ga dan maar
naar het perscentrum, dat is daar'. Het
perscentrum blijkt een klein houten keetje
te zijn, waar een mannetje zit die mij een
stencilvel en een dokumentatiemap ver-
schaft over de zeskampstrijd, alsmede een
vel met NCRV-stickers en een kettinkje
met een geel hangertje waarop staat:
'pers'. Gewapend met deze attributen
betreed ik het strijdperk, waar enkele
minuten later de strijd om de spel zonder
grenzen trofee ontbrand. Via de hier en
daar opgestelde monitors kan ik het intro-
filmpje op de teevee zien. Flitsen van
autoraces en shotjes van een propvol
strand laten zien wat onze badplaats zoal
te bieden heeft. Onmiddellijk daarna komt
een blauwe wagen de arena binnen-
scheuren om met een enorme slip tot stand
te komen. Dat is natuurlijk Rob Slote-
maker, die op de zijn bekende manier de
twee internationale scheidsrechters naar
hun plaats brengt. Zij worden verwelkomd
door Dick Passchier. 'Goeienavond,
goeienavond, haha', zegt de teevee-presen-
tator. Een verslaggever van een andere
krant vertelt mij dat hij dat bij de repe-
tities precies zo deed, met eksakt hetzelfde
lachje.

Dick Passchier verelt ons verder dat
aan deze wedstrijd wordt deelgenomen

door de ploegen van Eeklo (België),
Lugano (Zwitserland), Bentheim, (Duits-
land), Aurillac (Frankrijk), VVarwick
(Groot-Brittannië), Mondello (Italië)
en Zandvoort (Nederland). De diverse
spelletjes hebben als thema de beroe-
pen. In de acht verschillende spelonder-
delen worden achtereenvolgens biertap-
pers, bakkers, ruimtevaarders, verhuizers,
kerngeleerden, klowns, serveersters en
machinisten uitgebeeld. Dan is er ook
nog de zgn. 'rode draad', hetwelk door één
team tussen elk onderdeel wordt gespeeld.
Dat gaat als volgt: In een waterbassin
liggen drie wiebelige eilandjes met op elk
van die eilandjes een zeeleeuw. De deel-
nemers moeten vanaf een balk, die boven
het water is bevestigd, een ring om de
nek van de zeeleeuw trachten te werpen.
Het is duidelijk dat de hierbij regelmatig
in het water vallende deelnemers grote
hilariteit veroorzaken. Het rode draad spel
wordt gewonnen door de zandvoortse
ploeg, die een goede start maakt. In de
vierde en vijfde wedstrijd worden echter
geen punten behaald. Een woedend Zand-

voorts ploeglid gooit daarom zijn helm op
de grond en loopt boos weg. Maar onmid-
dellijk daarna gaat het weer goed met de
kustbewoners en met nog één spel te gaan
staan ze aan de kop, Dan wordt de
spanning de zandvoortse toeschouwers te
groot en wordt het wedstrijdveld bestormd.
Op de tribune wordt gehost en gestampt
met als gevolg dat enkele houten zit-
plaatsen het begeven. Maar Zandvoort
weet zijn voorsprong in de laatste momen-
ten vast te houden en dan komt het feest
dat Dick Passchier aan het begin van
de avond al heeft aangekondigd. Dan is
het tijd voor mij om weg te gaan, na eerst
nog even de eindstand te hebben ge-
noteerd. Hier komt hij:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zandvoort
Warwick
Bentheim
Aurillac
Mandello
Eeklo
Lugano

40 pnuten
37 punten
36 punten
34 punten
33 punten
28 punten
23 punten

Tijdens de wedstrijd betrap ik mezelf
er voortdurend op, dat Ik hoop dat de
zandvoortse ploeg wint. Ook mij heeft het
patriottisme In zijn greep. Het Is ernstig
met me gesteld. Ron d. V.

café anders dan anders
Volgende week woensdag 19 juni

vindt de officiële opening plaats van de
uitgebreide zaak van Radio Peeters aan
de Haltestraat. Dan zal Wim Peeters voor
de zoveelste maal beginnen aan een nieuw,
riskant projekt, waarvan hij vurig hoopt
dat het lukt. Want behalve het toevoegen
van een nieuwe ruimte aan de winkel
betreft de uitbreiding van zijn bedrijf ook
de start van een café en een galerietje.

De laatste uitbouw van de platen-
en boekenhandel is bestemd voor de
verkoop van snuisterijen, zoals vazen, potten
en pannetjes en ook gezelschapsspelen.
'Ik zocht iets dat aansloot bij de platen
en boeken en dat heb ik daarin gevonden.
Het is ook een soort kadp-artikel en het
is gewoon fijn om dergelijke dingetjes te
kopen. Zelf hou ik er tenminste heel veel
van', aldus Wim Peeters, die aanvankelijk
had gedacht aan vrijetijdskleding. Daar is

hij na enige overwegingen vanaf gestapt,
'maar volgend jaar ga ik er naar alle
waarschijnlijkheid wel mee beginnen'. Dat
zal dan gebeuren binnen de bestaande
ruimte, want dit is, voorlopig althans, de
laatste verbouwing geweest.

In het achterste gedeelte van de
zaak komt een nieuw café. Daar wil Wim
Peeters een geheel ander soort kroeg
van maken. 'Ik wil het op een vrije manier
inrichten, zonder enige dwang, zonder
dat de mensen het idee krijgen dat ze iets
móéten doen. Ze moeten hier kunnen
komen om lekker te zitten en lekker een
plaatje te draaien. In een echte bar heb
je een heel andere sfeer hè. Daar komen
mensen om te zien en om gezien te wor-
den, daar gaat het om heel andere dingen,
dingen die ik niet wil. In andere gelegen-
heden zie ik mensen voortdurend akteren,
terwijl ik er naar streef dat de mensen in
mijn bar volkomen zichzelf zijn, dat ze zich
gedragen zoals zij dat willen en dat ze
zich zo kleden dat ze zich lekker voelen.

naaktstrand

In een pre-advies aan de gemeente-
raad reageren b en w van Zandvoort
afwijzend op de aanvraag van de werk-
groep 'Vrije naturistische stranden', een
gedeelte van het zandvoortse strand te
bestemmen tot 'openbaar naaktstrand'.

B en w vestigen er de aandacht op
dat momenteel een wetswijziging in voor-
bereiding is om het gebruik van een
stuk strand voor naturisme onder bepaalde
voorwaarden mogelijk te maken. In ver-

band hiermee komt het hen onjuist voor
thans aan het verzoek van de werkgroep
VNS tegemoet te komen. Om dezelfde
reden heeft het Strandschap Zandvoort
een soortgelijk verzoek van eerder ge-
noemde werkgroep afgewezen, aldus
b en w.

De totstandkoming van een naakt-
strand is reeds eerder aan de orde ge-
weest in de zandvoortse gemeenteraad.
In 1970. De raad reageerde toen negatief
op een aanvraag van de Ned. Federatie
van naturistiese verenigingen door een

motie, die zich uitsprak voor het tolereren
van een naturistenstrand, met 5 stemmen
voor en 11 tegen te verwerpen. Tevoren
hadden b en w zich op het standpunt
gesteld, dat het drukke zandvoortse strand
geen realiseringsmogelijkheden biedt voor
de aanwijzing van een gedeelte als na-
turistenstrand. Dit temeer niet, zei het
kollege, omdat ook de opvattingen van
wandelaars, baders en zwemmers, die wel
aanstoot nemen aan het naakt zwemmen
en zonnebaden, moeten worden gerespek-
leerd.

7—13 juni 1974
Geboren: Helma Maria, d.v. P. Feen-

stra en M. A. Visser; Matthijs, z.v. L. J.
Schuiten en H. P. Alkemade.

Overleden: Willem Frederik de Moes,
oud 76 jaar, gehuwd geweest met J. van
Winsum.

Ondertrouwd: Jozef Cornelius van der
Meij en Martine Johanna Kemp; Gerard
Hendrik Mulder en Astrid Marja Marijke
Visser.

Gehuwd: Ronald Franklin Erwin Linger
en Agnes Jeanette Helmich; Jacobus Hen-
drikus Johannes de Ruijter en Maria
Grietje Lucretia Eeltink.

Geboren buiten de gemeente: Ingrid
Mathilde, d.v. D. J. G. Kraaijenoord en G.
van de Kruisweg; Marjolein, d.v. J, H.
Schotte en M. A. G. Seesing.

Overleden buiten de gemeente: Her-
mina Catharina Gezina de Ruyter, oud 75
jaar, gehuwd met C. A. Koremans; Jansje
Molenaar, oud 82 jaar, gehuwd geweest
met L. Bol.

Als de mensen maar zichzelf zijn, dat vind
ik het belangrijkste. Alleen weet ik niet
of dat publiek wel te vinden is in Zand-
voort, ik denk dat dat wel moeilijk zal
worden'. Moeilijk of niet, hij gaat proberen
zijn bar anders dan andere te maken.
Zo komen er muziekinstrumenten te staan,
waar iedereen die dat wil, op mag spelen.
Ook komt er een leestafel met alle soorten
kranten en tijdschriften en zullen er
schaak-, dam- en nog veel meer spelletjes
aanwezig zijn. De bar wordt heel laag
gebouwd, op tafelhoogte, 'zodat je niet
ongezellig tegen allemaal ruggen aan zit
te kijken'. Achter de bar komt 'een leuke
jongen' te staan. 'Hij is echt niet het uit-
gesproken type van een barkeeper, héle-
maal niet, hij heeft zoiets zelfs nog nooit
eerder gedaan. Het is de bedoeling dat
hij er is voor de mensen en niet om zo
vlug en makkelijk mogelijk veel geld te
verdienen. Trouwens, de drankprijzen zijn
ook laag. Kortom, het is niet professioneel
opgezet, het is eigenlijk een nogal
amateuristiese toestand', zegt Wim Pee-
ters enthousiast. Als het een beetje lukt
wil hij ook grote musici laten optreden,
zoals Toets Thielemans en Rhoda Scott.
Daarvoor is in het cafeetje een podium
aangebracht. Ook heeft hij plannen om
films te gaan draaien. Maar dat zal af-
hangen van de houding die de gemeente
en de brandweer gaan aannemen. En daar
is Wim Peeters een beetje bang voor,
'want ze hebben al gezegd, dat ik dan
rijen met stoeltjes moet hebben en een
aparte kabine om de apparatuur in op te
bergen en dat is gewoon niet haalbaar in
deze ruimte'. Met deze aktiviteiten wordt
echter pas in het winterseizoen begonnen.
In de zomer is er geen tijd en geen ge-
legenheid voor, vindt de eigenaar van het
nieuwe café. 'Om heel eerlijk te zijn, ik
wil deze zomer het geld van de verbou-
wing eruit halen. Daar door zal het aan-
vankelijk wat in de kommerciêle sfeer
terecht komen'.

Behalve een nieuwe afdeling van de
winkel en een nieuw café-is er een kleine
galerie toegevoegd aan het bedrijf. In de
ruime gang die loopt van de platenzaak
naar de bar wordt de mogelijkheid ge-
opend voor artiesten om werk ten toon te
stellen. Op stapel staan eksposities van
de schilder-etser Chris Tonbreeker en de
fotograaf Frans Groenheide. Iedereen die
wil kan hier werken ophangen. 'Daar
vraag ik in principe niets voor, maar ik
vind het wel leuk als ik een schilderijtje
krijg of zo, dat heb ik veel liever dan geld.
Tenminste, als zo iemand dat kan en wil
doen. Het moet geheel op vrijwillige basis
gebeuren. Maar daar staat dan tegenover
dat de kunstenaar zelf van het begin tot
het eind overal voor moet zorgen, hij zal
zelf alles moeten ophangen en in moeten
lijsten. Hij moet er bovendien ook goed
rekening mee houden dat het eigenlijk een
ingang naar een café is, het is een heel
andere situatie dan in een echte galerie.
Dat is aan de ene kant jammer, maar aan
de andere kant sta je zo veel dichter bij
het publiek. Zo leren gewone mensen
misschien ook kunst kennen, mensen die
naar een galerie gaan zijn er al mee
vertrouwd. Doordat de mensen op toe-
vallige wijze in aanraking komen met
kunst, zullen ze er ook veel ongedwonge-
ner tegenover staan. Het is een manier
om kunst dichter bij de mensen te bren-
gen', zegt de initiatiefnemer vol overtui-
ging.

Wim Peeters probeert op zijn manier
de mensen meer mogelijkheden te bieden
om kreatief bezig te zijn. Hij is bovendien
één van de weinigen in Zandvoort die
iets nieuws wil brengen. Lovenswaardig.

Ron d. V.

Adverteert

in dit blad

nieuws kort
en klein

Burgemeester en wethouders hebben
de gemeente-ambtenaar N. H. Klomp
eervol ontslag verleend. De heer Klomp
was tot voor kort werkzaam als chef van
het bureau volkshuisvesting. Op donderdag
20 juni a.s. om 5 uur 's middags bieden
b en w de scheidende funktionaris een af-
scheidsreceptie aan in het raadhuis, welke
behalve voor genodigden ook voor andere
belangstellenden toegankelijk zal zijn.



Ik krijg een nieuw hok - in de Haltestraat 56a

Kom eens langs dan tap ik
een pilsje voor u

Kunt U even kennis maken, ik ben daar
vanaf a.s. woensdag

Ik word nl. Café eigenaar
daag

Snoopy

Zelfs een stem
ais een klok ...

is niet toereikend om uw
artikelen onder de aandacht
van het zandvoortse publipl'
te brengen. Vroeger ging
dat nog. Toen deed de
dprpsomroeper het. Maar
die is niet meer.
U hoeft 't hoofd echter niet
in de schoot te werpen want
de Zandvoortse Koerant is
er om de ingezetenen op
uw aanbiedingen attent te
maken. De krant die 2 maal
in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z
wordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.

U kunt ons bellen onder
nummer 2135 of uw annon-
ce sturen naar postbus 151,
t.n.v. Zandvoortse Koerant

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 6092 • Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023—37 77 67.

s t e n c i I w e r k

j. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

NU OOK IN ZAMDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't Kinderwinkeltje
Uw adres voor hippe kindei-
kleertjes, van 2—14 jaai
Buureweg 1—3. Tel. 6530

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2.

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

u er wel eenó genoeg oan ...?

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het mi l jeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende miljeubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u miljeubewust moet
worden, nietwaar?

Drs. J. DALMEIJER
Registeraccountant

vraagt voor spoedige indiensttreding een

ASSISTENT(E)
Kennis van boekhouden is een vereiste.
Leeftijd geen bezwaar.

Dr. C. A. Gerkestraat 105
Zandvoort • Tel. 2782

Woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht"

A G E N D A
voor de ledenvergadering van de vereniging te
houden op DONDERDAG 27 JUNI a.s. te 20 uur
in de Calvijnzaal, naast de Gereformeerde Kerk,
Julianaweg hoek Emmaweg, te Zandvoort.

1. Opening.
2. Mededelingen van de voorzitter.
3. Notulen van de vorige vergadering.
4. Ingekomen stukken.
5. Jaarvergadering van de secretaris.
6. Goedkeuring van het jaarverslag van

de penningmeester.
7. Verkiezing bestuursleden.
, Aan de beurt van aftreden zijn de heren:

C. J. Tol (penningmeester), S. van den Bos
en W. Ingwersen, van wie alleen de heer Tol
zich niet herkiesbaar stelt.
Het bestuur stelt voor in zijn plaats te be-
noemen de heer G. J. Aaftink.
Om gezondheidsredenen heeft de heer D.
van Duijn de wens te kennen gegeven tus-
sentijds af te treden.
Om in deze vacature te voorzien, stelt het
bestuur voor de heer Jb. Kerkman te be-
noemen.
Een opgave van eventuele tegenkandidaten
ontvangt het bestuur gaarne vóór dinsdag
25 juni aan het kantoor van de vereniging.

8. Mededelingen omtrent de in aanbouw zijnde
of nog te realiseren woningen.

9. Huishoudelijke mededelingen.
10. Rondvraag en sluiting.

De jaarrekening over het boekjaar 1973 is, voor
zover de voorraad strekt, voor leden verkrijgbaar
aan het kantoor van de vereniging, Noorderstraat
1, te Zandvoort.

De secretaris,
H. Visser

p\ay-n
straat

nieuwendiik37amsterdam

de hyper

openinarnsterdara
en in zandvoort.

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

EEN GEHEIM UIT
HET VERRE OOSTEN
Als u last hebt van reuma-
tiek, spierpijn en spit, stijve
schouders, hoge bloeddruk,
zenuwpijnen en overver-
moeidheid, draag dan een
originele Japanse

Magnetische
Gezondheidsband
Prijs vanaf ƒ 39,50.

Verkrijgbaar:
Parfumerie

H I L D E R I N G
Kerkstraat 23 - Tel. 2107

Te koop Kreidler brommer,
1'/2 jr. oud, ƒ750,—. Tel.
02507—3929.

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
f 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

COBI BEEK-MEIER
Schoonheidsspecialiste

Gezichts- en
lichaamsmassage

voor dames en heren
ook verlofgangers

W. Draayerstr. 3, tel. 3412

Te koop bovenhuis Dr. Ger-
kestraat, 6 kam., 2 w.c.'s,
geheel gest. (nieuw). Leeg
te aanvaarden. Evt. ruilkoop
of huurwoning. Prijs n.o.t.k.
Br. no. 4301, Zandv. Krt.

Werkster gevr. v. ma. en
vr.ochtend, ƒ 6,— p.u. Bre-
derodestr. 172. Tel. 3542.

Vacantiehulp
Net meisje gevr. voor licht
huish. werk van 9 tot 12.30
uur, meerdere hulp aanwe-
zig, zat. en "zon. vrij, ƒ4,—
p.u. Tel. 3758.

Te huur v. permanent gem.
gestof. kamer met keuken,
ƒ 150,— incl. gas, licht,
water, voor beslist nette
dame. Te bevr. Van Ostade-
straat 3.

DAMES,
grote voorraad zomerstoffen

Mevr. B r o m e t,
Vinkenstraat 30, tel. 6003.

Gevr. flinke hulp 1 a 2 mid-
dagen p.w. Mevr. Steyn,
Gr. Bentveld in Bentveld.
Tel. 023—243133.

Voor

omroepers

bellen 2135

OpelManta:
de verstandige

coupé

Ik heef Robbie,
ik ben 8 jaar en woon in een kinder-
huis. Ik wil graag in een gezin wo-
nen, waar nog meer kinderen zijn.
Maar dat is niet zo gemakkelijk,
want ik ben bepaald geen lieverdje
en op school zal ik ook nooit de
beste worden. Toch zijn er vast wel
mensen, die dat niet zo belangrijk
vinden en desondanks wel voor mij
willen zorgen.
Ik wil graag in de provincie Noord-
Holland blijven wonen, zodat mijn
vader mij ook kan blijven opzoeken.
Als u van mij niet verwacht, dat ik
een engeltje met blauwe ogen ben,
belt u dan naar dit nummer. 023—
31 6655.

V * w F- V Tl

fietseriéeeft u
de natuur

terug...
Wég lawaai, weg drukte l Zoek rust,

stilte, gezonde lucht...geniet van
't voorjaar... op de tietsl

OPEL VAN LENT
ZANDVOORT

Kamerlingh Onnesstraat 15
Tel. 5346

RADIO PEETERS
zoekt

AUTOMOBILIST
die 's nachts plm. 3.30 uur naar
Amsterdam rijdt en iemand tegen

vergoeding meeneemt.

Echtp. zonder kinderen (ingezetene)
zoekt voor permanent

RUIME FLAT of
HUIS TE HUUR
Hoge huur geen bezwaar.

Brieven onder no. 4300, Zandv. Krt.



DEALER
Chrysler—Sixnca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

~\T7 VERSTEEGE
Wjmimm &ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Had u uw
ZOMERVAKANTIE

nog niet geboekt????
WIJ HEBBEN NOG VELE MOGELIJKHEDEN

VOOR VLIEG- EN TOURINGREIZEN.

Reisbureau

K E R K M A N
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

SCHOONHEIDSSALON

avina
gezichtsbehandeling,
lichaamsmassage,

(evt. pedicuren,

manicuren).

alleen
na afspraak
Brederodestraat 77

gedipl. schoonheidsspecialiste en
pedicure. Lavina van Tetterode-
Snellens, lid A.N.B.O.S.

Zandvoort • Tel. 46 18

ga. £. ^alledux & ̂ n.

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

Zand voorts e Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 32 27 54

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

NACHTCONTROLE
Z A N D V O O R T

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ81.300,— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 • Telefoon 5531

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43
Zandvoort - Telefoon 2756

DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

GEVRAAGD voor direct

nette zelfstandige

kamerhulp
van 9 tot 12 uur.

HOTEL T. FABER JR.
Poststraat 9, Zandvoort

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—26 05 33

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklarne - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

Woningbouwvereniging
„Eendracht Maakt Macht"

Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning Keesomstraat 387,

huurprijs ƒ311,50 per maand.
2. de garage Celsiusstraat no. B,

huurprijs ƒ31,35 per maand.
3. de garage Hofdijkstraat no. Y,

huurprijs ƒ 35,— per maand.
4. de garage van Lennepweg 10,

huurprijs ƒ51,70 per maand.
5. de garage Keesomstraat 37a,

huurprijs ƒ 40,— per maand.
6. de garage Lorentzstraat l,

huurprijs ƒ 67,50 per maand.

Voor de garages hebben de bewoners van het
betreffende blok voorrang op toewijzing.
De toewijzing van de woningen geschiedt op
rangnummer. Het bestuur verstrekt een bereidver-
klaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij Burgemeester en
Wethouders. Het inkomen van het gezinshoofd is
medebepalend i.v.m. de hoogte van de maand-
huur.

Inschrijving vóór 18 juni a.s. 19 uur, aan het kan-
toor van de vereniging, Noorderstraat 1, onder
vermelding van rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
donderdag 20 juni om 2 uur in het gevelkastje
Noorderstraat 1 worden gepubliceerd.

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

CENTRALE VERWARMING
& TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

ja, misschien een
oude schoen. Je
weet het nooit.

Maar met een
advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen
naar nummer 2135.

Radiaalbanden van een topmerk!
4 Stuks tegelijk voor een uniek lage
prijs. Inclusief montage en BTW.

En mocht u nog niet direkt aan
nieuwe banden toe zijn, dan kunt u
ze gerust toch nu al kopen.
Want wij monteren ze ook
later voor u. Eveneens
gratis!

Voorbeeld: Band ma a 1165SR13
4 stuks van f 482,56* voor f 289,-

uw voordeel:

f193|«
* gemiddelde fabrieksadviesprijs^

QUICK SERVICE BEDRIJF Dr. C. A. Gerkestraat 80 Zandvoort

DUINZICHT Tel: 02507 - 3287
Expl. B. M. Bakker
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het zwembad ging met toespraken open

Dank zij het feit dat de plaatselijke
pers goed op de hoogte werd gehouden
van de vorderingen bij de bouw van het
Sportfondsenbad aan de Vondellaan heb-
ben de ingezetenen van Zandvoort alles op
de voet kunnen volgen en we durven zelfs
beweren dat het kompleks op het laatst
geen geheimen meer voor ons had. Alleen
wat de naam betreft werden we in het
ongewisse gelaten en die werd zaterdag-
ochtend op een wel heel originele manier
onthuld.

Op een teken van burgemeester
Nawijn sprongen jeugdige leden van de
Zandvoortse Zwem- en Poloclub 'De Zee-
schuimers', begeleid door een yell van de
kompleet aanwezige zeskamp-ploeg, in het
water en doken letters op, die door de
burgemeester op een wit bord worden ge-
formeerd tot 'De Duinpan'.

De ontvangst van de genodigden ter
gelegenheid van de officiële opening ge-
schiedde perfekt. Men had gerekend op
zo'n twee honderd vijftig belangstellenden,
het werden er honderd méér. Maar deze
hele 15e juni was in een draaiboek van
kwartier tot kwartier vastgelegd en zó
goed georganiseerd dat deze ekstra drukte
gemakkelijk opgevangen kon worden. Voor
de bedrijfsleider, de heer W. van der
Boom, die ervaring heeft opgedaan in een
soortgelijke funktie bij het Sportfondsen-
bad in Katwijk, was het tenminste geen
punt.

De verschillende sprekers werden

aangekondigd door de heer D. Ph. Timmer-
mans, die vanaf de eerste dag bij de tot
standkoming van het zwembad betrokken
is geweest. De rij werd geopend door de
voorzitter van de Raad van Beheer,
dr. Anderson, die dank bracht aan allen
door wier medewerking het sportfondsen-
bad in precies één jaar tijds gebouwd kon
worden. Spreker dankte de heer Bouwes
voor de gelegenheid die deze gegeven had
tot schoolzwemmen, de burgemeester voor
zijn persoonlijke bemoeiingen en een
speciaal woord van erkentelijkheid tot de
heer L. E. Haagen, waarna dr. Anderson
de hoop uitsprak om in goede nabuurschap
te kunnen leven met buurman Cenav.

In een uitvoerig betoog memoreerde
burgemeester Nawijn de aktiviteiten waar-
mee het aktiekomité Haagen drie jaar
geleden startte en bijzonder prettig vond
de burgemeester het, dat dit aktiekomité
direkt bereid was te gaan samenwerken
met een komité dat zich pp hetzelfde
terrein bewoog. De moeilijkheden die over-
vyonnen moesten worden om de zaak
financieel rond te krijgen werden door de
burgemeester nog eens onder de loep
genomen, waarbij spreker tevens zijn groot
respekt uitsprak jegens de gemeenteraad
die eensgezind achter de plannen voor het
sportfondsenbad heeft gestaan.

Namens de direktie Sportfondsen
Nederland N.V. sprak de heer Van Em-
merik, die zijn gelukwensen vergezeld deed
gaan van een kassetterekorder. De archi-
tekt, ir. J. W. van der Scheer, was van
mening dat Zandvoort terecht trots mag
zijn op het feit dat het zwembad binnen
een jaar kon worden gerealiseerd. Dit was
niet mogelijk geweest zonder de mede-

werking van het ambtelijk apparaat, aldus
de heer Van Emmerik, die in de heren
Vogt en Wertheim dit apparaat dank
bracht.

De heer C. A. Korver sprak als pen-
ningnteester van de Stichting Zwembad
Zandvoort zijn waardering uit voor alle
aktiviteiten die ten behoeve van het zwem-
bad waren gevoerd, de sticker-aktie, de
tekenwedstrijd, de wekelijkse marktkraam,
de tegeltjes (ontsproten aan het brein
van de heer Haagen!), de ballonnenwed-
strijd enz. Het batig saldo van de Stich-
ting (ƒ 50.000,—) wier taak op dit
moment uiteraard was beëindigd, werd
daarna door de heer Korver overgedragen
aan de N.V. Sportfondsenbad Zandvoort.
Mr. J. H. C. Bierenbroodspot, nestor in
de wereld der sportfondsenbaden, vertelde
enkele anekdotes uit de zwemwereld en
bood dr. Anderson en burgemeester Nawijn
het boek Pootje Baden van J. M. Galjaard
aan. Een heel toepasselijk geschenk, deze
'vaderlandse geschiedenis van het bad-
leven.

Na het dankwoord van dr. Anderson
kregen de aanwezigen gelegenheid het
bestuur te komplimenteren en het kompleks
te bezichtigen, het 'voor Nederland unieke
zwem- en rekreatiekompleks', zoals het in
het programma van de officiële opening
werd genoemd en waarmee naar onze be-
scheiden mening niet te veel is gezegd.

Ter gelegenheid van de opening van
het sportfondsenbad organiseerde de
Zandvoortse Zwem- en Poloclub 'De Zee-
schuimers' zaterdagmiddag voor alle zand-
voortse kinderen een zwemfeest dat klonk
als een klok. Er mocht gezwommen worden

in het golvenvad, er waren wel twintig
verschillende spelen op het gazon van de
rekreatieruimte, er waren schoolwedstrij-
den om de sportfondsenbokaal en het was
allemaal gratis. Bovendien kregen alle
kinderen een konsumptie en een hermne-
ringsmedaille als ze vijf spelletjes hadden
meegedaan. Zestig dames en heren zijn
de hele middag vrijwillig in touw geweest
om de zaak in goede banen te leiden en
als enige tegenprestatie werd van de
bezoekers gevraagd het terrein netjes te
houden. Onvoorstelbaar hoe reeds na een
uurtje de grond bezaaid lag met lege
ijsbekertjes, sigarettendoosjes, papiertjes
en plastic zakken, terwijl toch overal
prullebakken stonden opgesteld. En wat
kunnen we nu eigenlijk verwachten van
kinderen van ouders die, ondanks het
vriendelijke verzoek door de mikrofoon,
de schillen van het gekonsumeerde sinaas-
appeltje doodleuk onder hun bank depo-
neerden?

Maar de zon scheen verrukkelijk, een
haringkar en een draaiorgel verhoogden
de feeststemming en de zeedampen kwa-
men pas toen het feest op z'n eind liep.

Bij de schoolwedstrijd tussen de twee
mavo's zegevierde de christelijke, terwijl
bij de estafette de Hannie Schaftschool
met de eer ging strijken, gevolgd door
de Van Heuven Goedhart- en de Oranje-
Nassauschool als resp. 2e en 3e. Uit
handen van burgemeester Nawijn mocht de
winnende ploeg de wisselbokaal in ont-
vangst nemen. Wanneer in de editie van
a.s. vrijdag de ruimte het toelaat zullen
de namen van de prijswinnaars van de
andere zwemwedstrijden daarin alsnog
worden opgenomen. Kr. M.

in zandvoort wordt de vervuiler
gesubsidieerd

Het anti-circult-komlté organiseert
23 juni a.s., op de dag van de Grand Prix,
een 'anti-lawaal-dag'. Hiervoor heeft de
aktiegroep alle miljeukomité's in Nederland
aangeschreven en gevraagd om op die
dag per auto naar Zandvoort te komen.
Men hoopt dat op deze manier een ver-
keerschaos zal ontstaan, die het potentiële
circultbezoekers onmogelijk zal maken de
Grand Prix bij te wonen. Naar aanleiding
hiervan had Ron de Valk afgelopen don-
derdag een gesprek met de heren Van
Santen en Kersten, beiden bestuurslid van
het nu 460 leden tellende aktiekomité.

.Wat zijn tot op heden de reakties van
de miljeukomité's die u heeft aange-
schreven?

K.: We hebben in totaal 498 miljeu-
komité's aangeschreven, maar je kunt
natuurlijk niet verwachten dat mensen uit
Zeeland, Limburg of Groningen hier heen
komen. We hebben wel veel reakties uit de
omgeving gehad, o.a. van het Buro Vlieg-
tuighinder en van de Vereniging Miljeu-
defensie. We verwachten geen tienduizen-
den mensen, maar dat geeft ook niet, ons
grootste sukses is, dat we de nationale
en internationale pers hebben gehaald.
Verder moeten we het maar afwachten.

Hoe zijn de reakties van anderen op
het voornemen een 'anti-lawaai-dag' te
organiseren?

K.: Veel mensen zijn voor onze aktie,
ze vinden het een goed idee, maar ze
doen niks. Dat gebeurt heel vaak uit angst,
de mensen durven niks te zeggen, omdat
ze vrezen voor represailles. Niet voor niks
trouwens, want er worden vaak mensen
van het aktiekomité bedreigd.

v. S.: Ik ken veel mensen die voor
het circuit zijn, maar wel vinden dat de
geluidshinder beperkt moet worden. We
kunnen gerust stellen dat de meerderheid
van de zandvoortse bevolking tegen de
renbaan is in zijn huidige vorm.

K.: Het gaat ons voornamelijk om het
lawaai. En ik vraag me af, als ze met al
die techniek wel naar de maan kunnen,
waarom ze dan geen goeie geluiddempers
kunnen maken.

Verwacht het komité dat er van de
zij'de van de voorstanders van het circuit
tegenakties zullen worden ondernomen?
Tenslotte is dat aj eerder gebeurd toen
d» raad het principe-besluit nam om het
circuit op te heffen, door de groep-
Rooselaar onder het motto 'Zandvoort
moet blijven'.

K.: Ze moeten zelf weten of ze wel
of niet wat gaan doen.

v. S.: Meneer Roselaar zegt wel dat
Zandvoort moet blijven, maar er is natuur-
lijk niemand die zegt dat Zandvoort weg
moet?

De gemeente vindt dat het circuit
moet blijven vanwege de opbrengsten.
Er zou zonder deze opbrengsten een gat
in de gemeentebegroting vallen van on-
geveer f 150.000,—. Wat is uw kommen-
taar daarop?

v. S.: Om te beginnen vind ik het
kenmerkend voor de mentaliteit van het
gemeentebestuur, dat zij alleen in centen
denkt. Het gaat om centen, centen en nog
eens centen. In het geding is echter de
menselijke gezondheid en het feit dat deze
kwestie in geld wordt benaderd bewijst
een volslagen gebrek aan ecr'iicd voor
de mens en voor de vrijheid. In verband
hiermee zou ik graag een passage uit het
voorwoord van mijn boek 'Welvaart en
welïijn' willen voorlezen. Het gaat over een
jeugdervaring van mij in Rotterdam van
de jaren twintig. 'Later waren er de
politieke straatdiskyssies aan de vooravond
van de verkiezingen, waarin ik en trouwens
vele van mijn vriendjes helemaal opgingen.
De na-oorlogse verkiezingen waren
hoogtijdagen, die werden voorafgegaan
door dagenlange diskussies en straat-
debatten. De straatdiskussies waren
elementair theoreties politiek onderwijs.
Ik herinner me nog altijd de opmerking
van een revolutionaire arbeider, die tijdens
zo'n straatdebat tegen een kollega zei:
'Dat jij naar de verdommenis gaat, dat
kan ze niet schelen, dat kost niets, maar
dat paard, dat daar gaat, kost centen. Het
leven van dat paard is voor de kapitalisten
heel wat belangrijker dan het jouwe'.
Deze uitspraak vind ik typerend voor de
gedachtengang en de mentaliteit waaruit
geredeneerd wordt. Verleden jaar is een
coureur omgekomen. Men heeft toen
mir nichts dir nichts de racerij voortgezet
met als enige restriktie een kleine inkor-
ting van het program. Een typies kapita-
listies nummertje van mensverachting. Deze
week weer een ongeluk. Een coureur hevig
gewond naar het ziekenhuis. Door een
toeval aan de dood ontsnapt. Er is geen
enkel kommuniqué, geen enkel woord van
openlijke deelname van de zijde van de
circuitdirektie vernomen. Kijk, dat karak-
teriseert nou de sfeer van hyper-kapitalis-
me. Nogmaals: centen, centen en nog eens
centen. Het merkwaardige is, dat zelfs in
centen gedacht, dus ekonomies gedacht,
de redenering van het gemeentebestuur te
kort schiet. Als we een balans opmaken
van de inkomsten en uitgaven van de ge-
meente t.a.v. de racebaan, dan krijgen we
het volgende te zien.

Aan de negatieve zijde:
— de verschrikkelijke schade die

wordt toegebracht aan de bezittingen van
de omwonenden door sommige circuitbe-
zoekers voor, na of tijdens races;

— de schade die wordt toegebracht
aan het onderwijs: de leerlingen kunnen
•zich door het lawaai niet konsentreren;

— de scnade aan de bedrijven, waar-
van het personeel zich niet kan konsen-
treren. We hebben overigens diverse

klachten ontvangen van bedrijven over de
geluidsoverlast, dus deze bewering is niet
zomaar uit de lucht gegrepen.

— de ekstra politiekosten (het is een
schande dat bij de kalkulatie een post van
ƒ 50.000,— gewoon door het gemeente-
bestuur vergeten is);

— de vermakelijkheidsbelasting die
de gemeente niet heft op het circuit, het-
geen op zichzelf al minstens f 150.000,—
scheelt;

— de vier ton die de gemeente moet
uitgeven voor geluidswerende voorzienin-
gen aan de huizen in nieuw-noord.

Aan de positieve zijde:
— het vermeende belang van de aller-

grootste kapitalisten. Vandaar ook dat
het geldargument in Zandvoort beslissend
is, plus het belang van de geldzak;

— het financiële voordeel dat het de
middenstanders zou opleveren wordt door
mij betwijfeld. Vele strandbezoekers blijven
weg met races en de circuitbezoekers
komen hier om meteen na de wedstrijden
weer weg te gaan.

Kortom, i.p.v. het door de regering
gehanteerde adagio 'De vervuiler betaalt',
wordt in Zandvoort de vervuiler gesub-
sidieerd. Maar ja, nogmaals, de schade
die wordt aangebracht aan het mensdom
is niet in geld uit te drukken.

K.: Die f 150.000,— is natuurlijk een
argument. Het circuitterrein beslaat 120 ha
duin. Nou, het is een kleinigheid om daar
revenuen uit te halen, dacht ik. Een kleine
kamping is al genoeg om het benodigde
geld bij elkaar te krijgen.

Als het kontrakt met de Cenav wordt
opgezegd, kost dat volaens de gemeente
2Vz miljoen gulden. Hoe wilt u dat
dekken?

v. S.: Het is een grote fout geweest
van het gemeentebestuur, dat dit kontrakt
getekend is. Het aktie-komité heeft des-
tijds herhaaldelijk gewaarschuwd. Wat is
er namelijk gebeurd? Nagenoeg a l l e
partikuliere banken in Nederland zijn at-
gegraasd om geld te lenen. Op ekono-
miese en financiële gronden heeft iedereen
geweigerd geld te lenen. Tenslotte is de
Investeringsbank er in getuimeld. Toen er
door het komité gewezen werd op het
riskante en dubieuze karakter van deze
lening, werd het komité afgesnauwd met
de mededeling, dat men er niets mee te
maken had. Alsof meneer de direkteur uit
zijn eigen zak leende en alsof er geen
gemeenschapsgelden in het geding waren,
waarmee roekeloos werd omgesprongen.
Gelden dus van u en van mij.

Met dat roekeloos weggesmeten geld
wordt nu 'chantage' gepleegd om het
circuit te kontinueren. Nota bene... terwijl
de slachtoffers uit en te na gewaarschuwd
hebben.

Vindt u ook niet, dat de woningbouw-
vereniglng 'Eendracht Maakt Macht' ten
behoeve van haar leden in nieuw-noord tot
aktie zou moeten komen?

v. S.: Ik vind dat EMM als vertegen-
woordiger van de bewoners veel grotere
aktiviteiten zou moeten ontwikkelen. We
hadden eigenlijk verwacht dat de woning-
bouwvereniging zich bij het aktiekomité
zou aansluiten.

K.: Er wordt nu vier ton door de
gemeente uitgegeven voor geluidswerende
voorzieningen en dat is waanzin. Afgezien
van het fet dat dit weer een verkapte
subsidie is voor de Cenav — die zou in
feite die voorzieningen moeten betalen —
helpt het helemaal niets. Je kan aanbren-
gen wat je wil, maar het maakt totaal
niets uit. Als je één raampje open doet,
is meteen je hele isolatie weg. Daar komt
nog bij dat de mensen komen te wonen in
bunkers, omringd met stalen platen.

v. S.: Door de geluidsterreur neemt
de woonwaarde van de huizen in nieuw-
noord sterk af. De bewoners zouden
eigenlijk een verlaging van de huur moeten
eisen.

Tot nu toe heeft u uitsluitend aktie
gevoerd door het schrijven van brieven,
indienen van klachten etc. Is de 'anti-
lawaai-dag' het begin van een nieuwe, wat
hardere, wijze van aktlevoeren?

K.: Heel netjes en vriendelijk zijn we
begonnen met het schrijven van brieven
en we zijn nu eigenlijk een beetje uit-
geschreven. Van het brievenschrijven stap-
pen we nu grotendeels af.

v. S.: We gaan nu door met akties
op grote schaal.

K.: We gaan verder met de lawaai-
bestrijding d.m.v. verantwoorde, legale
akties tegen Zandvoprts vijand nummer. 1.

v. S.: In het najaar komt er een wets-
ontwerp op de geluidshinder van minister
Vorrink en die aangelegenheid zullen we
met akties gaan begeleiden.

Die akties kosten echter wel veel
grote persoonlijke en financiële offers van
een paar mensen. U kunt ze steunen door
geld te storten op de ABN-bankrekenlng
postgiro 9711, ten gunste van rekening-
AC A, postbus 201.

waterstanden

19 juni
20 juni
21 juni
22 juni

H.W. L.W. H.W. L.W.

02.06 10.07 14.40 22.39
03.00 11.04 15.22 23.28
03.37 11.55 16.11 —.—
04.31 00.16 17.00 12.36

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoon: 2135

nieuws kort
Afgelopen weekeind werd in Amster-

dam de tweede verdachte van de roof-
overval op het benzinestation aan de Hoge-
weg aangehouden. Na zijn arrestatie werd
de man, een 23-jarige m de hoofdstad
woonachtige barkeeper, naar Zandvoort
overgebracht voor een nader verhoor.

Tijdens de grote drukte van j.l. zater-
dag en zondag vonden enkele aanrijdingen
plaats. De materiële schade aan de voer-
tuigen bleef beperkt en er deden zich
geen persoonlijke ongevallen voor.

Zondagmorgen ontdekte de bemanning
van een surveillance-auto op het noorder-
strand een personenauto. Later bleek dat
de wagen gestolen was in Monnikendam.
In de nacht van zaterdag op zondag werd
in het centrum van de gemeente een
stationcar ontvreemd. De auto is tot op
heden spoorloos.
MJHflMBBmHB^BM

shepherds:
een koude douche

In de volle gereformeerde kerk gaf
het Zandvoorts Christelijk Kinderkoor af-
gelopen vrijdagavond een konsert. Voor
deze gebeurtenis heeft men met zeer veel
moeite, zo vermeldde het openingswoord,
beslag weten te leggen op de Shepherds.

Helaas moest ook deze keer het
publiek weer veel geduld hebben, de door
radio Peeters belangeloos afgestane
geluidsapparatuur bleek flink wat moeilijk-
heden op te leveren. Maar om kwart over
acht konden toch de eerste klanken in
het godshuis opstijgen.

Deze eerste klanken kwamen uit de
kelen van een vijfentwintigtal nog zeer
jonge mensen. Pieter de Jong heeft samen
met deze 7 tot 13-jarigen een alleraardigst
repertoire weten samen te stellen. Van de
gezongen liedjes, waaronder een aantal
niet christelijke, kwamen mij slechts een
paar bekend voor. De liedjes die men
heeft uitgekozen leenden zich vaak erg
goed voor de hoge stemmetjes. Naast het
zingen was er ook nog sprake van een
dosis toneel. Vaak kon men zonder te
luisteren aan de gezichtsuitdrukking van
de kinderen zien welke stemming een liedje
had. Kompleet met de pianobegeleiding
van Teke Bijlsma klonk het geheel nogal
zeker, ook toen de geluidsinstallatie plot-
seling een bizarre pieptoon ten gehore
bracht zongen de mensjes rustig verder.

De Shepherds vormde deze avond de
attraktie. Voor mij bestond deze attraktie
uit niet meer dan het afdraaien van een
programma. De Shepherds teren nog
altijd op hun oude en door velen reeds
lang vergeten suksessen. Er wordt weinig
nieuws aan het repertoire toegevoegd,
maar met nummers als 'Blowing in the
wind' en 'Michael rowed the boat ashore',
hebben broers en zus Shepherd — Helen
had deze avond wel een hele mooie jurk
aan — het publiek toch in ekstase weten
te brengen. Maar voor diegenen die
vrijdagavond verwacht hadden iets nieuws
van de Shepherds te horen was het een
koude douche. Herman

uitslagen motorraces
Afgelopen zondag werden de door de

KNMV georganiseerde nationale motor-
races op het circuit gehouden. Bij de
standaardklasse 351 cc t/m 500 cc won
Wim van Manen uit Hilversum met zijn
Kawasakl.

De sportklasse 351 cc t/m 500 cc
werd door Piet Jong uit Blokker gewon-
nen, Hans van der Heijden uit Zaltbommel
werd hier tweede. In de 750 cc klasse
won Kees Bouwmeester op zijn Ymaka
met een grote voorsprong op zijn tegen-
standers. Hier volgen de uitslagen:

Standaardklasse t/m 350 cc, 16 ronden
van 4.225 km in gem. 76.6 km: 1. Frank
Langenberg. Zaanstad, Suzuki, 60 p.;
2. Gerard van Rheenen, Bennekom, Honda,
52 p.; 3. Rob Kort, Amsterdam, Kawasaki,
48 p. Snelste ronde Langenberg in
2.007 is gem. 126.042 km.

Standaardklasse 351 t/m 500 cc,
67.6 km: 1. Wim van Manen, Hilversum,
Kawasaki, 57 p.; 2. Kees Cornwall, Zaan-
dam, Kawasaki, 57 p.; 3. Jaap Groeneveld,
Aalsmeer, Kawasaki, 50 p. Snelste ronde
Cornwall in 156.1 is gem. 131.036 km.

Klasse 750 cc, 84.5 km: 1. Kees
Bouwmeester, Abbenes, Yamaka, 60 p.;
2. Fein Kros, Dordrecht, Honda, 54 p.;
3. Marco Bonke, Grave, Honda, 50 p.
Snelste ronde Bouwmeester in 1.45.8 is
143.793 km.

Sportklasse t/m 350 cc, 67.6 km:
1. Ruud Monden, Amsterdam, Kawasaki,
60 p.; 2. Jaap Janissen, Amsterdam, Su-
zuki, 54 p.; 3. Frank Langenberg, Zaan-
stad, Zuzuki, 48 p. Snelste ronde voor
Monden m 1.59.8 is gem. 126.989 km.

Sportklasse 351 t/m 500 cc 84.5 km:
1. Piet Jong, Blokker, Kawasaki, 57 p.;
2. Hans van der Heijden, Zaltbommel,
Honda, 57 p.; 3. Wim van Manen, Hilver-
sum, Kawasaki, 50 p. Snelste ronde Van
der Heijden en Jong in 1.55.3 is gem.
131.946 km.



zandvoort door de mand
l NU OOK IN ZANDVOORT

KUNSTGEBIT-REPARATIES
Telefoon 43 65

Binnen één uur klaar

Zeewaardige vlet aangeb.
met buitenb.motor en op
kar enz. Prijs n.o.t.k. Te
bevr, Lorentzstraat 182
(na 4 uur graag).

VERMIST:
Katertje, 1 jaar, zwart met
witte pootjes. Inl. A. Bol,
Koninginneweg 33, Z'voort.

Gevr. voor direkt toiletjuf-
frouw. Strandpaviljoen 21.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs / 1300,
voor ƒ 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van I'O—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

Te koop jonge spanlel pups.
Tel. 4063 of 3393.

Te koop gevr. benedenhuls
met modern comfort. Aanb.
tel. 3525.

Wij hebben het wel gezegd, nee, wij
hebben het niet gezegd, maar wel gedacht,
toen de zandvoortse gemeenteraad vorig
jaar besloot de subsidie van vijf gulden
per jaar aan de Bond tegen het vloeken
van de donatielijst te schrappen. Daar komt
narigheid van, dat gaat uit de hand lopen.
En ja, hoor. Vorige week liet een van de
zandvoortse deelnemers aan 'spel zonder
grenzen' zich een paar maal een niet
mlsteverstane krachtterm ontvallen, waar-
tegen de bond sinds jaar en dag waakt.
En dat gebeurde niet onderons, in kleine
kring, maar de betreffende uitdrukking
werd via het beeldscherm gehoord in mil-
joenen europese huiskamers. Tussen de
eethoek en het bankstel Ingesllngerd,
als 't ware.

De woorden werden niet vertaald
door de buitenlandse kommentatoren,
zodat de schade gelukkig beperkt bleef tot
binnen de landsgrenzen. Er zijn, naar ver-
luidt, boze brieven binnengekomen bij de
voor de uitzending verantwoordelijke zend-
gemachtigde, de ncrv, en bij de balie van
de Zandvoortse Koerant meldde zich
Iemand die zijn gramschap over het voor-
val de vrije loop liet. Hij vond het geen
reklame voor de badplaats en da geeste-
lijke volksgezondheid in Nederland In het
algemeen. Dat had moeten worden voor-
komen.

Ja, hoe voorkom je een dergelijke
averij aan het toonbeeld van Zandvoort?

Misschien kan de vloedgolf nog
worden gekeerd door de subsidie aan de
Bond tegen het vloeken opnieuw in te
voeren. Wanneer de gemeentebegroting
hierdoor op losse schroeven komt te staan
kan de zaak door de vvv worden ge-
regeld. Waar kan men zich in het huidige
tijdsbestek nog voor ƒ 5 laten verzekeren
tegen aanslagen op eer en fatsoen?

Het loeresbeeld viel tijdens de jongste
1 april-viering, nadat het bij wijze van
grap van zijn standplaats aan de zuid-
boulevard was overgebracht naar de
gemeentelijke fontein voor het bordes van
het raadhuis, in drie stukken. De oorzaak
van de smak van het gevaarte is tot op
heden onopgehelderd. Er wordt rekening
gehouden met een opleving van de beelden-
storm, maar het is ook mogelijk dat het
gewoon in omgeduveld. Hoe ook de pro-
cedure van de val is geweest, de gevolgen

waren rampzalig voor de sculptuur. Een
breuk onder de neus en een ter hoogte
van het strottenhoofd. Er gingen direkt
stemmen op om de brokken te herenigen,
of, zoals het raadslid Couvreur het zo
plastics in een kommissievergadering wist
over te brengen: 'te lijmen'.

Maar wie moet voor de kosten van
het karwei opdraaien?

Daarover schijnt onenigheid te zijn
gerezen tussen het Nationaal l april ge-
nootschap, die het loeresbeeld jaren
geleden aan de gemeente overdroeg, en
het kollege van b en w. Het gemeente-
bestuur zou het standpunt innemen dat de
ontvoerders van loeres de restauratie
moeten betalen, terwijl het genootschap
van oordeel zou zijn dat de gemeente de
kosten moet dragen van het voegen der
brokstukken. Het geharrewar zou inmiddels
zo hoog zijn opgelopen dat het genoot-
schap thans het beeld van de gemeente
terug wil.

Nu zou men zich kunnen voorstellen
dat b en w blij zijn op deze wijze van de
restanten te worden verlost. Maar nee,
hoor. Het kollege peinst er niet over er
afstand van te doen en heeft de raad
gevraagd zich eenparig achter dit beleid
te scharen.

Wat kan daarvoor nu het achterlig-
gende motief zijn? Verlies aan openbaar
kunstbezit? Verval der zedelijke waarden
en normen? Nadelig voor het nageslacht?

Vermoedelijk stellen b en w zich
eerder op het standpunt dat het hier gaat
om gemeente-eigendom en dat mag onder
geen beding aan de gemeenschap ont-
vallen. Een alleszins te loven en te prijzen
gedragslijn, wanneer het gaat om voor
de bevolking essentiële zaken.

Ondertussen Is men bijna vergeten
waar het in feite om draalt: een overjarige
en te ver doorgevoerde 1 april grap.

En dat is dan nog de meest onschul-
dige en naïeve kant van de zaak. Het
loeresbeeld is een Immitatie van de beel-
den van het Paaselland, gelegen halver-
wege de Chileense kust en het eiland
Tahiti In de Stille Zuidzee. Voor de be-
woners van het Paaseiland hadden de
beelden een andere betekenis dan 'een gat
in je broek' of 'je veter hangt er bij', 'je
rits staat open' en soortgelijke manifesta-
ties op de dag van de mop.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,
Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-
agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,
gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

nieuws kort
en klein

Op 3 augustus zal op het terrein van
de stichting 'Nieuw Unicum' aan de Zand-
voortselaan een sportakkommodatie voor
gehandicapten in gebruik worden genomen.
Dit sportkompleks bestaat o.a. uit een
90 m schietbaan voor handboogschutters
en een basketballveld voor rolstoelgebrui-
kers. De aanleg van deze sportvelden bleek
wenselijk door het zeer snel groeiende
aantal leden van de sportklup 'Unicum '73'.
De opening op 3 augustus zal gepaard
gaan met allerlei festiviteiten, waaronder
sportdemonstraties en kinderspelen.

Donderdag 20 juni a.s. begint om acht
uur 's avonds in de rk noodkerk aan de
Linnaeusstraat een openbare vergadering
van de wijkraad nieuw-noord. Tijdens deze
bijeenkomst zal de buurtraad de uitslag
van een onlangs gehouden enquête bekend-
maken. Tevens zullen de plannen voor de
aanleg van een drietal speelterreinen in
de nieuwbouwwijk aan de bewoners wor-
den voorgelegd.

eanduüürrse hoeranh

FORTUNA 99

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken • Reparaties

GASGEYSERS - GASHAARDEN
Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

Animo voor amateurtoneel ?
Wordt dan spelend lid van
„OP HOOP VAN ZEGEN"

Lorentzsstraat 473 Telefoon 6223

Haarlemse Muziekschool̂
Lakenkopersstraat 2 - Haarlem
tel. (023) 320617
direkteur: J-Michael Nuyten

Aanmelding geopend voor het
nieuwe kursusjaar
Amateurafdeling
- kursus Algemene Muzikale Vorming voor kinderen

van 6 t/m 8 jaar
- koorklas voor kinderen
- lessen op alle instrumenten en solozang
- speciale kursussen voor: theorie/solfège, muziekbegrip,

samenspel en opleiding leden harmonie/fanfareorkes-
ten en brassbands, jazz- en lichte muziek

Vakopleiding
- Volledige opleiding met rijkserkenning tot de akte

muziekonderwijs A voor alle instrumenten en solozang
en tot de akte Algemene Muzikale Vorming.
Praktijkdiploma kerkorganist, koordirigent en dirigent
harmonie- en fanfareorkest.
Voorbereidende vakopleiding (te kombineren met
middelbare schoolopleiding).
Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.
Spreekuur direkteur volgens afspraak.

eanduoarrse haersnr

Adverteren via een wasrol .

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
vla ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draal nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw, annonce
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

• ' • • ' • -.!'.•/••- familie ;cn:hand:alsdr.ukwerk:' -r: .
' ' • . " '.'"'•'•••\'.'•''•'•' ":'^M x."^;"'-"'- '•'• 'V-': ' • " ' •
dr;ukkerij;prIJQI :'V/H gertenbach

' . ..... achterweg' l/:tel. 6581,' zandvoort,

day-in
kerkstraatuzandvoort
nieuwendijkSTamsterdam

open'm armsterdam
en in zandvoort.
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Z A N D V O O R T TEL. 2994 H A L T E S T R A A T 3

Deze week
l KG HAMLAPPEN 9.80

l KG RUNDERBORSTLAPPEN 7.48

l KG MAGERE LAPPEN 9.90

Varkenskarbonade nu veei voordeliger v.a. 4.75 p. 500 gram

als extra voordeel 200 gram pekelvlees 1.98
NIET ENKELE DAGEN

GOED VLEES: BIJ UW SLAGER NATUURLIJK!

DE GEHELE WEEK
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naakt mag nu officieel bloot
aan het zuiderstrand

Aan het eind van de gemeenteraads-
vergadering van afgelopen dinsdag werd
ruim een half uur In een Ietwat zenuw-
achtig, lacherig sfeertje het verzoek be-
sproken van de werkgroep VNS (Vrije
Naturistlese Stranden) om een gedeelte
van het zandvoortse strand officieel tot
openbaar naaktstrand te bestemmen.

De socialistiese afgevaardigde VAN
DER HEIJDEN opende de diskussie. Hij
was het niet eens met het advies van
b en w om te wachten met legalisering tot-
dat het in de maak zijnde wetsontwerp
door de Tweede Kamer is aangenomen.
'De gemeente mag daar best op vooruit-
lopen', aldus de pvda-er.

De vvd-er JOUSTRA vond het een
vreemd verzoek. 'Het is namelijk helemaal
niet verboden om naakt op het strand te
gaan liggen, waar dan ook. De politie
kan er niks tegen doen'. 'Stelde hij
vreugdevol vast', grapte de burgervader
er enigszins blozend door heen. En ja
hoor, gelach steeg luidkeels op uit de kelen
der raadsleden. 'Het is ook wel een on-
derwerp om te gillen', zei de heer Joustra.
Even later vervolgde hij zijn betoog. 'Ik
betreur het dat de politie op het gewone
strand niet kan ingrijpen. Aan de andere
kant zou ik het wel juist vinden als de
raad een apart stuk strand bestemt als
naaktstrand'.

Burgemeester NAWIJN korrigeerde
de liberale afgevaardigde. 'Wat u zegt is
niet waar, want het is wel degelijk ver-
boden om bloot op het strand te vertoe-
ven'. De burgervader zei het verder een
goede zaak te vinden dat mensen die
naakt willen zonnen, dat kunnen doen op
een apart strandgedeelte. 'Zo hoeven de
mensen die het minder leuk vinden geen
aanstoot te nemen', aldus de burgemees-
ter. 'Aan de andere kant is er echter één
ding dat me opvalt. Want als je een
bordje gaat neerzetten, dan is dat in feite
diskriminatie. Het is hetzelfde als apart-
heid, het kan eigenlijk niet in een bepaald
afgesloten stuk. Daarom vind ik dat we
het wetsontwerp maar eens rustig moeten
afwachten en dan pas beslissen.'

De heer FLIERINGA (inspr. nu) nam
nu het woord. 'U heeft het over diskrimi-
natie. Dan zou ik wel eens willen weten
wie er dan gediskrimineerd wordt. Verder
ben ik het er mee eens dat je niet gaat
vooruitlopen op een wetsontwerp, als je
niet weet waar dat ontwerp naar toe gaat.
Maar dat weten we nou juist wel. Boven-
dien, er is al een naaktstrand. Het is in
feite slechts het legaliseren van een al
bestaande situatie. De toestand verandert
helemaal niet. Ik heb er dan ook geen
enkel bezwaar tegen'.

De heer WEBER (pvda) diende na-
mens zijn fraktie een voorstel in om een
gedeelte van het strand te bestemmen voor
de naturisten en daartoe de geëigende
maatregelen te nemen.

De heer PAS (btv) wilde ook nog
wat zeggen. 'De vvd krijgt er een hippe
vogel bij nu meneer Joustra een voorstan-
der blijkt te zijn. Nou, voor mij hoeft dat
niet in Zandvoort. Zoals het nu is, met
slipjes en bikini's, zo is het veel mooier'.

De heer TER VEER (cda) toonde zich

eveneens een tegenstander van het voor-
stel van de pvda. 'Niets aan hebben is ook
wat aan hebben', was zijn mening.

De heer ATTEMA (vvd) had het er
moeilijk mee. 'Twee mensen van die na-
Juristenvereniging zijn bij mij geweest en
ik moet zeggen, dat waren zeer keurige en
korrekte mensen. Maar ja, waar moeten
ze heen? In zuid wilden ze niet, ze wilden
aan de andere kant blijven. Maar dat
kan natuurlijk niet, gezien de grote hoe-
veelheid mensen die het strand bevolken.
Ik voel wel wat voor de motie van de
pvda, maar de uitvoering lijkt me voor het
kollege erg moeilijk worden. Daarom vind
ik het toch verstandiger om de wets-
wijziging af te wachten'. Meneer NAWIJN
vond dat 'de raad nou niet driftig iets
moet gaan beslissen als we bijna zeker
weten dat we het straks moeten bijstellen'.

Ook wethouder VAN DER MIJE

(cda)was er niet zo gelukkig mee. 'We
moeten in deze beslist geen koploper
worden'. Enkele minuten later vroeg de
vvd bij monde van de heer Attema een
schorsing om even met zijn fraktie in be-
raad te gaan. Ook de drie nieuw gekozen
vvd-raadsleden Roselaar, Bosman en
Gielen, werden in dit overleg betrokken.
Na de schorsing kwamen de liberalen met
een motie om een reeds bestaande situatie
te legaliseren en het strandgedeelte ten
zuiden van paal 68 te bestemmen tot nu-
distenstrand.

De heer KEUR (cda) wenste een dui-
delijker omschrijving van een bestaande
situatie. 'Wat bedoel je daar nou precies
mee?' was zijn vraag. 'Met of zonder
petje', zei de heer Flieringa toen, waarna
de heer Keur zijn mond maar hield.

Nadat de vvd met deze motie was
gekomen gingen ook de wethouders Jans-
sens en Aukema door de knieën. Zij legden
een stemverklaring af, waarin zij zich
achter het vvd-voorstel schaarden. Bij een
stemming bleek zelfs de heer Pas te zijn
omgezwaaid. Alleen de cda bleef tegen.
Voor stemden dus pvda, vvd, inspr. nu en
btv, tegen stemde de cda en daarmee
werd het voorstel met 11 tegen 4 stemmen
aangenomen.

14—20 juni 1974
Ondertrouwd: Arie Johan Koper en

Anneke Kat.
Gehuwd: Lambertus Hermanus Kraaij

en Johanna Maria Hendrika Kootwijk;
Marinus Johannes Brand en Hillegina Mag-
dalena Bakker; Barend Vlaar en Sophia
Sebregts.

Geboren buiten de gemeente: Chantal,
d.v. H. Q. P. Osenbruggen en L. H. M.
Groenewegen; Laurent Johannes, z.v. J. H.
Goedegebuure en J. M. Vermaal; Claudia
Pascal, d.v. P. A. J. Koopman en A. M.
Coenradi; Willem IJsbrand, z.v. A Boeke-
stijn on A. J. van der Moolen; Jacqueline,
d.v. J. T. Lukkassen en J. F. Soolingen;
Sara Maria, d.v. H. A. Venniker en S. M.
Thans.

Overleden buiten de gemeente: Bertha
Gerardina Adeleide Popp, oud 81 jaar,
gehuwd geweest met K. A. Olivier; Char-
lotte Bonebakker, oud 76 jaar, ge' «d
geweest met P. J, Prinsen Geerlig-.

waterstanden

21 juni
22 juni
23 juni
24 juni
25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni

raad rebels over formalisme
van burgemeester

H.W.
03. '37
04.31
05.09
06.06
06.59
07.49
08.50
09.56
11.04
12.41

L.W.
11.55
00.16
01.09
01.53
02.45
03.36
04.20
05.20
06.26
07.28

H.W.
16.11
17.00
17.49
18.36
19.21
20.20
21.21
22.30

00.20

L.W.

12.36
13.29
14.12
15.03
15.59
16.50
17.50
19.09
20.20

De raadsvergadering van afgelopen
dinsdag werd geopend met een mede-
deling van burgemeester Nawijn dat de
raadsleden Couvreur C vvd) en Wijnbeek
(d'66) niet aanwezig konden zijn. Zij
waren met vakantie. Wel aanwezig waren
de drie nieuw gekozen wd-raadsleden
Roselaar, Bosman en Gielen. Zij zaten
echter vooralsnog op de publieke tribune.

Bij de behandeling van de ingekomen
stukken vroeg de heer VAN DER MOOLEN
(pvda) waarom de brief van de zuid-
buurtbewoners inzake de verbetering van
het in die wijk gelegen Schelpenplein, niet
op de agenda stond. Burgemeester
NAWIJN zei hierop dat bij het verzenden
van de brief niet de juiste procedure was
gevolgd. Want de bewoners hebben die
brief gestuurd naar de raadsleden afzon-
derlijk en niet naar de voorzitter van de
gemeenteraad, zoals gebruikelijk is. 'En
we moeten nou eindelijk eens leren hoe
het hoort', aldus de burgervader, die de
brief niet in behandeling wilde nemen.

De heer JOUSTRA (vvd) ging daar
tegenin. 'Formeel heeft u misschien wel
gelijk, maar het is bedoeld voor de raad

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B • Telefoon 4417

en ik vind dat we die brief wel moeten
behandelen'. De voorzitter wilde daar
niets van horen. 'Doet u dat dan maar in
de rondvraag', was zijn kommentaar.

Nu kwam de heer TER VEER (cda)
in opstand. 'Ik stel voor om het te behan-
delen als een ingekomen stuk. Dat kan
desnoods ook de volgende keer nog wel,
maar ik wil het als ingekomen suk be-
handelen'. 'Nee', zei burgemeester Nawijn,
'dit stuk is aan het kollege gericht en
daar hebben de raadsleden allen afzon-
der l ijk een afschrift van gehad ter infor-
matie. Dat is gericht aan de personen, aan
de individuele raadsleden, niet aan de
raad'. 'Ja, maar ik kan toch wel voorstel-
len om die brief te behandelen, wat
krijgen we nou!' riep de heer Ter Veer
uil'. We kunnen dat toch wel wat ruimer
intepreteren'.

De burgemeester wilde helemaal
niet ruim interpreteren. 'Dat is niet zo',
zei hij, 'die brief is aan b en w gericht en
ter kennisgeving aan de raadsleden ge-
stuurd. U heeft thuis individueel als raads-
lid, als geïnteresseerde, die brief ontvan-
gen. Het kan alleen in de rondvraag'.
De heer Ter Veer zei toen resoluut: 'Ik
maak er een voorstel van'.

Wethouder JANSSENS (inspr. nu)
was de volgende die in opstand kwam
tegen de burgemeester. 'Ik deel de mening
van de heren Ter Veer en Van der Moolen.
Het is een fijne brief van mensen die
belangstelling tonen en daar moeten we
blij mee zijn. Kunnen we het niet zo
maken dat het op de volgende agenda
komt als ingekomen stuk?' 'Daar is geen

nieuws kort
en klein

In verband met de a.s. zondag te
houden Grand-Prix races op het circuit
heeft de zandvoortse verkeerspolitie een
aantal verkeersmaatregelen genomen om
een vlotte aan- en afvoer van auto's en
motoren te bewerkstelligen.

De zgn. 'noodweg', gelegen tussen
Lorentzstraat en Heimanstraat zal worden
gebruikt voor de afvoer van het verkeer
na afloop van de wedstrijden. De weg zal
ook worden opengesteld voor de hulp-
verlenende diensten, brandweer en arnbu-
lancetransport. Parkeren is dan ook niet
toegestaan op de noodweg. Verder is voor
een groot aantal straten in nieuw noord
éénrichtingsverkeer ingesteld. Zo mag de
Flemingstraat alleen bereden worden in
de richting van de Keesomstraat en
de Celsiusstraat mag alleen worden ge-
bruikt in de richting van de Linnaeus-
straat/Van Lennepweg. Om alle misver-
stand te voorkomen vestigt de verkeers-
politie, er met nadruk de aandacht op dat
de maatregelen alleen zondag van kracht
zijn.

Een permanent karakter draagt het
door het gemeentebestuur genomen besluit
om het verkeer in de Kostverlorenstraat
en de Zeestraat in het vervolg voorrang te
verlenen boven het verkeer van de straten
die aansluiten op de Zeestraat en de
Kostverlorenstraat of deze kruisen.

Van 24 juni t.e.m. 31 augustus vindt
onder de titel 'De bloemen en haar vrien-
den' in het bejaardenhuis 'Het huis in de
duinen' aan de Herm. Heijermansweg een
tentoonstelling plaats van het oeuvre van
dr. Jac P. Thijsse. De ekspositie toont
platen, dia's, gedroogde bloemen, boeken
en ander natuurhistories materiaal uit de
nalatenschap van dr. Thijsse. De tentoon-
stelling is vanaf a.s. maandag dagelijks
te bezichtigen van 10—12 uur, 15—17
uur en 19—21 uur. Ook niet-bewoners van
het bejaardenhuis zijn van harte welkom.

J.l. zaterdag gingen de duiven van de
leden van pv 'Pleines' de lucht in voor een
wedvlucht vanaf Orleans. Gelost om 6 uur
in de ochtend, arriveerde de eerste duif
om 15.07 uur. De afstand die werd
afgelegd bedroeg 545 km.

De resultaten waren: H. Lansdorp
1, 2; P. Peters 3, 9; C. v. Egmond 4;
J. B. Koper 5, 8, 10; Gebr. Driehuizen
6, 7, 15, 20; G. Harteveld 11, 16, 19;
W. Terol 12; J. Koper en Zn. 13, 18; H.
Loos 14, 17.

De navolgende leerlingen van de
eindklas van de Chr. MAVO-school aan de
Sophiaweg zijn deze week geslaagd voor

het Mavo 4 diploma: Marjolein Balledux,
Nora Borst, Hans Bosch, Joop Brand,
Matthijs Doornekamp, Jan den Duyn, Wil
van Duyn, Geeske Harting, Joke Jonkman,
Jan Koper, Volkert van Petegem, Dick
Roodt, Gerda Slokker, Netty Spolders,
Eric Stalenhoef, Ron Tukker, Dinja Volkers,
Norma Water en Petra Westers.

Er sterft een stukje kollektieve voor-
ziening af. Wegens gebrek aan belang-
stelling van de zijde van de zandvoortse
ingezetenen zal het gemeentelijk badhuis,
gevestigd m het gebouw van publieke
werken aan het Raadhuisplein, met ingang
van 1 juli a.s., worden gesloten. T.e.m.
zaterdag 29 juni bestaat nog gelegenheid
een douche- of kuipbad te nemen. Daarna
wordt de badkraan definitief dichtgedraaid.

In verband met interne reorganisatie
zal de jeugdafdeling van de zandvoortse
bibliotheek van 1 t.e.m. 11 juli gesloten
zijn. In de week voorafgaand aan de
sluiting mogen de jeugdlezers een dubbel
aantal boeken meenemen. Op vrijdag
12 juli zal de jeugd-uitleen van 2 tot 5 uur
open zijn. Daarna gelden weer de gewone
openingstijden.

A.s. woendsdagavond 26 juni begint
om 20.15 uur in het gebouw 'De Krocht'
een optreden van de popgroep Supersister.
Deze groep zal dan net terugkeren van
een tournee door Frankrijk, België en de
skandinaviese landen. Supersister bestaat
behalve uit het nederlandse drietal Robert
Jan Stips (orgel, piano, zang), Ron van
Eek (bas) en Herman van Boeijen
(drums) sinds kort ook uit de eks-Soft
Machine, saksofonist Elton Dean. Toegangs-
kaarten voor dit optreden kosten f 4,—
in de voorverkoop bij het vvv-kantoor en
ƒ4,50 aan de zaal.

Nadat in januari van dit jaar de
organisatie van het karnaval werd los-
gemaakt van de sociëteit Duysterghast,
werd op 8 mei j.l. de karnavalsvereniging
'De Scharrekoppen' opgericht, teneinde
kontinuïteit van het zandvoortse karnaval
te waarborgen. De vereniging bestaat uit
een senaat, leden en donateurs, waarvan
de senatoren worden belast met de
organisatie van het feitelijke karnavals-
gebeuren. Binnenkoit zal worden gestart
met een donateursaktie.

Van 4 juni tot en met 7 juli a.s. zal
ook in Zandvoort de jaarlijkse Anjeraktie
worden gehouden. In 1973 werden door
het Anjerfonds Noord-Holland meer dan
1700 instellingen middels subsidies ge-
holpen, waaronder ook enkele verenigingen
uit deze gemeente. Het Anjerfonds zal
graag haar steun blijven geven aan de
diverse facetten van het kulturele leven in
deze provincie. Daarvoor is uiteraard geld
nodig en één van de belangrijkste bronnen
van inkomsten vormt nog altijd de Anjer-
aktie, waarvoor onder meer een beroep
wordt gedaan op de plaatselijke kulturele
verenigingen en de mavo-scholen.

enkel bezwaar tegen', antwoordde de bur-
gemeester toen. Maar even later kwam hij
hier op terug en herhaalde, dat het
schrijven duidelijk niet aan de raad was
gericht. 'Het is aan het kollege gericht'.

De heer VAN DER MOOLEN nam op-
nieuw het woord: 'Ik vind dat u de zaak
wel erg formeel opvat. Als u het nou de
volgende keer op de agenda zet begeleid
met een pre-advies van b en w dan is dat
toch in orde'. Dat wilde Zandvoorts eerste
burger toch weer niet. 'Komt u er in de
rondvraag maar op terug'. Nu werd de
heer Ter Veer boos. 'Ik heb een
voorstel ingediend. Kan dat nog in stem-
ming worden gebracht?' 'Dan moet u dat
voorstel wel eerst formuleren', was het
kommentaar van de heer Nawijn. Dat dsed
de heer Ter Veer. In de eerstvolgende
vergadering wilde hij het als ingekomen
stuk behandelen.

Nadat de cda-afgevaardigde de motie
had geformuleerd zei de heer Nawijn: 'U
kunt dat voorstel wel doen, maar het is
natuurlijk onjuist. Het is gericht aan b en w
en er is een afschrift gestuurd aan de
raadsleden.' Nu maakte de burgervader
het toch echt te gortig. Ook wethouder
VAN DER MIJE (cda) rebelleerde. 'De
raad wil nu spreken over deze problema-
tiek en daar moet het ook de gelegenheid
voor krijgen. Laten we de brief van de
bewoners met een antwoord van b en w^
in de volgende raad aan de orde stellen'.

Daar had de burgemeester volgens zijn
eigen zeggen geen moeite mee, 'maar de
raad moet nou toch eindelijk eens goed
weten dat een brief moet worden gestuurd
aan de voorzitter van de raad en niet
aan de raadsleden afzonderlijk'.

BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTE5TR.IB - TEL:4493 - ZnNDVODRT

Burgemeester Nawijn kreeg

de wind van voren . . .

Meneer FLIERINGA (inspr. nu): 'Nu
gaat u toch echt te ver als u zegt dat de
raad daar moeite mee heeft. We weten
heel goed dat die brief verkeerd ge-
adresseerd is. Waar we wél moeite mee
hebben, dat is het feit dat deze zaak te
forrnalisties wordt behandeld en dat neem
ik u zeer kwalijk'.

De burgemeester ging hier nogmaals
tegenin. 'Dat betwist ik u', zei hij. Voor
hij verder kon gaan zei de heer Flieringa
zeer verontwaardigd: 'Dat zult u wel
eeuwig blijven doen. U blijft maar door
zaniken. Al een kwartier houdt u de zaak
nu op en daar kom ik hier niet voor. Ik
ondersteun de motie van de heer Ter Veer
en ik weet zeker dat u bij een stemming
met 17 tegen O de pot ingaat'.

Wethouder JANSSENS bemiddelde.
'Zouden we niet eens stoppen? Zijn we
daar nou zo groot voor geworden? Ik voel
veel voor het voorstel van de heer Van der
Mije om de brief plus een antwoord van
b en w in de volgende raad aan de orde
te stellen'.

'Ja, dat heb ik toch ook al gezegd",
zei toen de burgemeester en daarmee was
de zaak afgedaan.



mi officiële berichten
Bekendmaking

De directeur van de dienst van publie.ke
werken maakt bekend dat het gemeente-
bestuur heeft ' i besloten het gemeentelijk
badhuis met ingang van 1 juli a.s. te
sluiten. i. j i
Het nemen van een douche- of kuipbad zal
daarom voor het laatst,op zaterdag 29 juni
1974 mogelijk zijn. • _ . . . . ,

C. H. Vogt „

was het u ook opgevallen

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN. Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) la. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 22 en zondag ;23 juni:
Zr, T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 2382.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK. Kerkplein
Zondag 23 juni:

10.30 uur: ds. C. Mataheru.
Viering H. Avondmaal.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. de Waard.

GEREF. KERK
Zondag 23 juni:

10.00 en 19.00 uur.

NED. PROTESTANTEBOND, Brugstraat 15
Zondag 23 juni:

Geen dienst i.v.m. Grand Prix.
Iedereen is welkom bij de dienst in het
'Huis in de Duinen' 's avonds om 7 uur.
Voorg. mej. ds. I. Kuper.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniêl. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN. Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE. Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.

Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

•-.familie crt- handelsdrukwerk-'

' achterweg i[; t'efcfi>5gï; 'zan.dvqort

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043, 3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,

SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-

agent • Fordservice en verkoop.

Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,

gasverwarmingen. •

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

geen krant

ontvangen?

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoon i 2135

' De foto b.oven het verslag van de , •
opening van het zwembad In ons nummer
van j.l. dinsdag stond op x'n kop. Die
hebben we nu weer omgedraaid en In de
juiste stand geplaatst,

Hier volgen tevens de uitslagen van
de schoolwedstrijden en de zandvoortse
zwemkampioenschappen, die ter gelegen-
heid van de ingebruikneming van het
kompleks aan de Van Lennepweg werden
gehouden'.

Schoolwedstrijden:
1. Hannie Schaftschool in 4 min.

40 sek.; 2. Oranje Nassauschool in 4 min.
42j1 sek.; 3,/y. d. Heuven Goedhartschool
ini 6 min. Wsek. '•* ' •

Individuele zwemkampioenschappen:

Zwemkampioene van Zandvoort werd
op de 50 m schoolslag meisjes t/m 8 jaar:
Paola Raspoort in 50 sek., tweede werd
Anaita Vossen 59,5 sek., derde Brenda
Trouw in 1 min. 12 sek.

Zwemkampioen van Zandvoort werd
op de 50 m schoolslag jongens t/m 8 jaar:
1. Fernando v. Brerp in 56,8 sek.;
2. Roy Warmerdam 'in 59 sek.; 3. Serge
Schuurman In 1,04,7 sek.

50 m vrije slag jongens t/m 8 jaar:
1. Ronald Halderman; 2. Ronald Hassink;
3. Marcel Vrielink. Op de 50 m rugslag
jongens t/m 10 jaar: 1. Paul Nihot, in de
goede tijd van 52,6 sek.; 2. Arjen de
Bond in 1,04,2 sek.; 3. Maarten Stok in
1.24,5. ^

50 m schoolslag meisjes-9/10 jaar:

1. Leonie Turkenburg in 54,2 sek.; 2. Jo-
landa Kraaijenoord in 56,4 sek.; 3. Jaque-
line v. Adrichem in 1.02 min.

50 m schoolslag jongens 9/10 jaar:
1 Ronald Koning in de zeer goede tijd
van 54 sek.; 2. Riccardo Toorenent in 56,5
sek,; 3e Frank Klaassens in 1,01,6 min.

50 m vrije slag jongens 9/10 jaar: 1. Fred
Draijer in 47,6 sek.; 2. Peter v. Konings-
bruggen in 52 sek.; 3. Daan v. d. Weele
in 53 sek.

50 m schoolslag jongens 11/12 jaar:
1. Pierre ter Veer in 53,8 sek.; 2. Philip
v. d. Heuvel in 54 sek.; 3. Erik Schilpzand
1.00,5 min.

50 m vrije slag meisjes 11/12 jaar:
1. Nancy Dorst in 38 sek.; 2. Ingrid
Spaans in 41,8 sek.; 3. Yvonne Hansen
Jn 42,1 sek.

wat verder aan de orde kwam
in de raad

Bij de ingekomen stukken kwam een
brief aan de orde van da heren Visser en
Pïeters waarin wordt gevraagd hun ver-
zoek om in het pand Grote Krocht 17
een coffeecorner te vestigen, nogmaals
te overwegen.

Joustra: op de bres voor koffiehuis

De heer JOUSTRA (vvd) meende dat
het vestigen van een koffiehuis toch niet
onder de horekawetgeving valt. 'Wat is er
dan op tegen?' vroeg hij. Volgens bur-
gemeester NAWIJN hoorde het echter wel
onder de horekawetten, d.w.z. onder de
gemeentelijke wetten. Vandaar dat nog-
maals werd besloten het verzoek af te
wijzen.

De behandeling van agendapunt 18:
'Krediet voor uitbreiding Mariaschool met
3 leslokalen' werd voorafgegaan door een
korte inleiding van wethouder AUKEMA
(pvda): 'Aanvankelijk wilde het school-
bestuur overgaan tot de bouw van houten
lokalen. Dat zou ƒ 292.000,— gaan kos-
ten. Maar nu is het bestuur gekomen met
een voorstel om tot permanente bouw over
te gaan voor ƒ 328.000,—. Gezien het
geringe verschil tussen deze twee bedra-
gen hebben wij gemeend dit krediet te
moeten verlenen'.

De heer KEUR (cda) vroeg zich af of
het wel mogelijk was voor zo weinig geld-
permanent te bouwen. 'Ik vind het verschil
tussen semi-permanente en permanente
bouw wel erg klein', aldus de heer Keur,
die enkele weken geleden in een vergade-
ring van de kommissie van financiën tot
de konklusie kwam dat het minstens een
ton meer zou gaan kosten. Wethouder
Aukema reageerde op zijn woorden: 'Er
zijn door het schoolbestuur inlichtingen
ingewonnen en de zaak is door pw be-
keken, het voldoet aan alle eisen. Maar
we houden het in de gaten', zo zei de
wethouder van financiën en onderwijs.
Besloten werd het krediet van / 328.000,—
te voteren.

OpelKadett:
Ugaatvan

hem houden

OPEL VAN LENT :

ZANDVOORT
Kamerlingh Onnesstraat 15

Tel. 5346

De heer VAN DER HEIJDEN (pvda)
was het niet eens met het standpunt van
het kollege om de strandpachtersvereniging
ƒ 1200,— subsidie te geven voor de
aanschaf van portofoons voor de strand-
bewaking. 'Het is niet juist dat burgers
een eigen bewakingsdienst gaan instellen.
Dat is een taak van de overheid. Als de
bewoners van de zuid-boulevard zoiets _
doen geven we toch ook geen subsidie.'

Mevr. HUGENHOLTZ (vvd) was een
andere mening toegedaan. 'In principe is
het natuurlijk wel een taak van de over-
heid, maar die schiet in deze duidelijk
tekort. De politie doet zijn best, maar ze
heeft te weinig manschappen en daarom
ben ik erg blij met het initiatief van de
strandpachters. Ik ben er voor om niet
alleen die / 1200,— te geven, maar het
gehele bedrag van ƒ 5000,—'.

Ook de heer KEUR bleek hier een
voorstander van. 'Gezien de groei van een
bepaald bevolkingsdeel dat wij niet zo
graag mogen, vind ik dat de aanvraag
voor ƒ 5000,— subsidie geheel gehono-
reerd moet worden'. Ook de pvda-er
VAN DER MOOLEN was hiervoor. 'Deze
mensen doen het heel netjes en hun finan-
ciële eis is tamelijk redelijk, ik ben voor
die ƒ5000,-'.

De liberaal JOUSTRA had echter
bezwaren tegen subsidie aan deze 'aktie-
groep', zoals hij ihet noemde. 'Dit jaar wil
ik nog wel meegaan met die ƒ 1200,—,
maar volgend jaar moet het een taak
worden van de politie'. Zijn fraktiegenoot
ATTEMA was echter een fel voorstander
van subsidie. Hij vond ƒ 1200,— te
weinig. 'Aan die portofoons alleen heb je
niks, je moet kunnen patrouilleren met een
auto. Daarom vind ik dat we die auto-
kosten ook moeten betalen, anders is die
ƒ 1200,— weggegooid geld'.

Janssens (inspr. nu) en Van der Mije
(cda) tegen het verlenen van ƒ 5000,—
subsidie. Met negen tegen zes stemmen
werd het verzoek van de strandpachters
dus volledig ingewilligd.

Alvorens de raad het kollege wilde
machtigen kavels te verkopen in het Kost-
verlorenpark wilde men een konkrete in-
houd geven aan het zgn. anti-spekulatie
beding. Dit anti-spekulatie beding bestaat
hieruit, dat mensen die een woning kopen
verplicht zijn gedurende een bepaalde
periode dat huis zelf te bewonen. Verschil
van mening intstond over de vraag hoe
lang iemand zijn huis gedwongen zou moe-
ten bewonen, 5 of 10 jaar. De heer Van
der Moolen was een sterke voorstander
van een termijn van 10 jaar. De heer Keur
hield het liever op 5 jaar, evenals de
btv-er Pas. 'We lei/en vrij, we leven blij',
was zijn argument.

Wethouder JANSSENS reageerde
hierop als volgt: 'Je kan wel zeggen we
leven vrij, we leven blij, maar vijf jaar is
niet genoeg om spekulatie tegen te gaan'.

Attema: meer geld voor strandbewaklng

Bij een stemming, die dwars door de
partijen heen liep, waren de raadsleden
Keur (cda), Van As (cda), Ter Veer
(cda), Flieringa (inspr. nu), Attema (vvd),
Hugenholtz (vvd), Rudenko (vvd), Pas
(btv) en Van der Moolen (pvda) voor en
de heren Joustra (vvd), Van der Heijden
(pvda), Weber (pvda), Aukema (pvda),

Aukema: grond is schaars artikel

Wethouder AUKEMA viel hem bij: 'Grond
is een zeer schaars artikel. Dat moet je
proberen zo goedkoop mogelijk te houden
door te zorgen dat de mensen niet speku-
latief gaan denken. Daarom ben ik sterk
voor een periode van tien jaar'. Burge-
meester NAWIJN bleek hier heel anders
over te denken. 'Het interesseert ons niks
wat er met de huizen wordt gedaan. We
leven in een vrije maatschappij en als er
dan een slimmerik is, die het na vijf jaar
plotseling wil verkopen, dan geeft dat
niet'.

De socialistiese afgevaardigde VAN DER
MOOLEN diende, na enig heen en weer
gepraat, een motie in. Hij wilde de kopers
verplichten tot tien jaar zelfbewoning.
Zijn voorstel werd met 9 tegen 5 stemmen
verworpen. Tegen de motie stemden de
heren Van As (cda), Ter Veer (cda). Keur
(cda), Van der Mije (cda), Pas (btv),
Rudenko (vvd), Attema (vvd), Joustra
(vvd) en mevr. Hugenholtz (vvd). Voor
stemden Aukema (pvda), Weber (pvda),
Van der Heijden (pvda), Van der Moolen
(pvda) en Janssens (inspr. nu). De heer
Flieringa (inspr. nu) onthield zich van
stemming. Aldus werd besloten de termijn
op vijf jaar te stellen.

dead dog's eye: liever geld dan muziek
'Hoe' vond je-het?' informeerde de

drummer me na afloop van het konsert
dat Dead Dog's Eye jongstleden zaterdag
in gebouw 'De Krocht' gaf. 'Ja, spelen
kunnen jullie wel', ^antwoordde ik droevig.

Alweer een band die zich met muziek
bezig houdt waar ze niet helemaal achter
staan, een band die uit financiële redenen
nummers van andere groepen imiteert.
Nummers van de Doobie Brothers en Deep
Purple, in de originele yersie wel leuk,
maar als nabootsihg minder' geslaagd.
Op mijri suggestie! om eigen nummers en
een eigen stijl te 'ontwikkelen, krijg ik het
trieste antwoord dat groepen als Soft'
Machine en Mahavishnu wel heel erg
goede muziek maken, maar dat die niet
geschikt is voor het grote publiek. Boven-
dien zou het spelen van nummers van
bekende groepen meer geld in het laatje
brengen. Maar nog meer .betreur ik het
dat Dead Dog's Eye de techniek en het
inzicht gebruikt voor dit soort muziek-
beoefening.

Hoe het ook zij, het publiek liet het
• ook deze avond weer afweten. Dit was
• ook de reden dat de popmuzikanten pas

om negen uur begonnen, want voor nege-
nen was het met de opkomst wel heel

slecht gesteld. Dit neemt niet weg dat de
aanwezigen zich deze avond best vermaakt
hebben. Da' muziek van Dead Dog's Eye
bracht het jeugdige publiek er vaak toe
een dansje op de nagenoeg lege vloer te
maken. De niet al te veel eisende luisteraar
is toch ook wel aan zijn trekken gekomen.
Dit is vooral te danken aan de techniek
en het kloppende samenspel. Ook het feit,
dat Dead Dog's Eye, de huidige samen-
stelling is als volgt: Martin Mayer, zang,
Paul Raaymakers, sologitaar, Eugene
Jansen, bas, Richard van Norde, orgel/
piano, en Jon Funke Cüpper, drums, pas
korte tijd met een nieuwe zanger werkt
had geen nadelige invloed op het samen-
spel. '

Het is maar te hopen dat Dead Dog's
Eye ooit nog eens iets anders gaat ver-
staan onder muziekmaken. Daar is wel
kans op. De drummer verklaarde dat het
repertoire binnenkort wordt aangevuld met
meerdere eigen komposities, ik moest
over een half jaar maar weer eens komen
luisteren. Nog mooier zou het zijn als de
jongens zich ten aanzien van de muziek
iets anders pp gingen stellen, muziek
boven geld inplaats van andersom. Maar
ja, in de huidige 'kunstwereld' is het ze
nauwelijks kwalijk te nemen.

Herman

50 m vrije slag jpngens 11/12 jaar:
1. Theo Keur in 41,1 sek.; 2. Rob Stuur-
man in 48,4 sek.; 3. Peter Verschoor in
50 sek. !

50 m vrije slag meisjes van 13/14
jaar: 1. Wilma Schaap in 47,4 sek.; 2.
Petra Drommel in 49,- sek.; 3. Jaqueline
Hehl in 50,8 sek.

50 m vrije slag jongens 13/14 jaar:
1. Dorus de Muinck in 34,9 sek.; 2. Ruud
Luttik in 35,1 sek.; 3. Jan Bleyenburg
in 52,2 sek.

50 m rugslag jongens 13/16 jaar:
1. Dirk Spaans in 36 sek.; 2. Eric v. d.
Mije in 36,5 sek. 3. Albert Haagen in
40,5 sek.

50 m vrije slag jongens 15/16 jaar:
1. Nico Swanink in 27,9 sek.; 2. Robert
Spaans in 28,2 sek.; 3. Ralph Kras in
28,4 sek.

priesterjubileum
pastoor
cleophas

Zondag j.l. werd in de Sint Agatha
kerk het gouden priesterfeest van pastoor
Cleophas gevierd. Er was grote belang-
stelling, zowel van de burgerlijke gemeente
(burgemeester Nawijn, wethouders' en "
raadsleden waren aanwezig) als. van de
verschillende kerkgenootschappen.

Dit laatste was beslist niet..verwon-
derlijk want het was met name pastoor
Cleophas die indertijd tezamen met de
gereformeerde predikant ds. De Bruijne in
Zandvoort de oecumene van de grond
hielp, een initiatief waaruit de lokale raad
van kerken voortkwam, die in onze ge-
meente nu al ruim tien jaar baanbrekend
werk verricht.

Pastoor Kaandorp, die eind 1967
pastoor Cleophas opvolgde, belichtte het
priesterschap als een in dienst zijn bij de
Heer, dus in dienst zijn bij de mens,
hetgeen niet alleen het naast, maar ook
het tegenover de mens staan, inhoudt.

Na de eucharistieviering volgde de
officiële felicitatie en sprak pastoor Kaan-
dorp op zijn bekende geestige wijze de
jubilaris toe. In zijn studietijd had spreker
al kennis gemaakt mei-pastoor-Cleophas;
hij moest zijn preken 'namelijk bij hem in-
leveren en kreeg ze dan met strepen
terug. Ook het allebei in Amsterdam ••
staan, waarbij ze geen 'last' van elkaar
hadden,-werd door pastoor Kaandorp even
gememoreerd. Over het afscheid van
pastoor Cleophas: '...en wat uw heengaan
betreft, u ging helemaal niet!' Achteraf
was spreker toch wel gelukkig met het in
Zandvoort blijven van pastoor Cleophas.
'Blij met eikaars aanwezigheid en blij met
eikaars wijnkeldertje'. Tot slot dankte hij
de jubilerende emeritus voor zijn vriend-
schap en zijn begrip hebben voor deze
tijd.

Ook ds. De Bruijn haalde kostelijke
herinneringen op uit de tijd van hun
samenwerking, waarna de heer Takes
namens het kerkbestuur met een sympa-
thieke toespraak het kado van de pa-
rochie, waaraan ook de Obrecht-parochie
en diverse plaatselijke instellingen hadden
bijgedragen, aanbood. Het was eigenlijk
maar een gedeelte van het kado, nl. de
eikenhouten tafel behorend bij een bank-
stel van groen velours.

Ir. zijn dankwoord toonde de jubilaris
zich verheugd over de aanwezigheid van
de heer Schouten, dingent van het kerk-
koor, die bij zijn intrede in 1924 in de
St. Bavo, het orgel bespeelde. Verder
dankte pastoor Cleophas alle sprekers met
een persoonlijk woord. Een lange rij kerk-
gangers maakte daarna van de gelegen-
heid gebruik de pastoor in de kerk de
hand te drukken. N/laar ook tijdens de
receptie de 'De Krocht' was er een stroom
van belangstellenden, die allen van hun
sympathie blijk gaven.

Een slotindruk? Niet alleen pastoor
Kaandorp is gelukkig dat pastoor Cleophas
hier is blijven wonen. Heel Zandvoort
is het! Kr. M.

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

VCETGftNGERSOE:

finks-redtts-
finte gekeken
overstekend



Jl. woensdag is mijn nieuwe
hok g^ppend^ He^ v/as
mudyol met menseri'die mij
de'poot kwamen drukken,
Er was ook muziek én die
bleek te hard voor de
naaste omgeving. Sorry, ik
zal er alles aan doen om
dit in het vervolg te voor-
komen! •

tot ziens,

SNOOPY

<«« ..'« Ok K

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS, WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 • TEL. 29 14

Woensdagavond 26 juni a.s.
GEBOUW „DE K R O C H T "

SUPERSISTEH
AANVANG 20.15 - ENTREE l 4.50

Hoera, het is zover!
Maandag 1 juli beginnen we met de

ZWEMLESSEN
voor kinderen
van 6 jaar en ouder.

Vanaf maandag 24 juni kunt u" uw
kind(eren) hiervoor in laten schrij-
ven bij de kassa van het zwembad.
Leskaart ƒ 50,— (geldig tot het be-
halen van het diploma of maximaal
V2 jaar).
Toegangsprijs ƒ 2,—, badenkaart
ƒ 18,-.

UNIEK IN NEDERLAND!!
Binnenkort wordt "gestart met een
zwangerschapsuurtje,q r

Inlichtingen hierover zal onze
kassière u gaarne geven.

N.V. Sportfondsenbad
DE DUINPAN
Vondellaan 57
Tel. 3213

Zandvoort

J
i BH

KINDERKLEDINGBOETIEK
ACHTERWEG
JURKEN VAN PAULA LEE -
ZWEMSHORTS • BIKINI'S j"

' TINOSHIRTS vanaf 4,95
LAKJAS met zuidwester mt. 80 t/m 98
WITTE JONGENS SINGLETS NU 1,40
BABY BOXPAKKEN in bruin/marine 5.50

achter de Haltestraat «•*•
achteraan van de Bo.etiek.jSt. Tropez

• » •

Dagblad „PAROOL"
(middagkrant)

vraagt

FLINKE BEZORGERS
voor strand en dorp.

Adres: A. Keesman,
A. J. v. d. Moolenstraat 76. Tel. 2110.

GEMEENTE ZANDVOORT

Aangifte van leerlingen voor de
openbare kleuterscholen

Op DINSDAG 25 JUNI a.s. tussen 8.30 en 9.00
uur bestaat aan de Josina van den Endenschool,
de W. H. Suringarschool en aan de kleuterschool
„HutTimeloord" gelegenheid tot aangifte van leer-
lingèrï, dTe' zouden kunnen worden ' geplaatst op
één van voormelde scholen.
Overlegging van het trouwboekje der ouders is
daarbij nodig.
De kleuters dienen echter om tot genoemde scho-
len te kunnen worden toegelaten de leeftijd van
4 jaar bereikt te hebben.
Met het kleuteronderwijs wordt onder meer be-
oogd:
a. de aangeboren behoefte aan activiteiten van

het kind meer te ontplooien voor zijn verdere
geestelijke vorming o.a. karaktervorming;

b. het kind te prikkelen tot geordend en spon-
taan werken om zich daardoor zelf vooruit te
helpen, waarbij te denken valt aan vrije ex-
pressie bij werk, spel en kleutergymnastiek;

c. het kind voor te bereiden op zijn toekomstige
plaatsing op de basisschool.

Wegens vakantie

GESLOTEN
VAN

10-7-74 t/m 3-8-74
Accountantskantoor A. HOEKEMA

FR. ZWAANSTRAAT 82

HOTEL BOUWES PALACE
te Zandvoort

• vraagt:

vakbekwame
chefs de rang
(mnl. of vrl.)

commis de rang
(mnl. of vrl.)

werkstudenten
(voor een periode van tenminste 6
weken), die met vakantiewerk reeds
enige ervaring hebben opgedaan.

\

jonge koks
(Commis de Cuisine)

medewerkers
voor de spoelkeuken, zowel voor de af-
waskeuken als voor de keuken van de
Chef-kok.

Soll. te richten aan de heer Nevé (t.a.v. bedie-
ning) en aan de heer N/lüller (t.a.v. de keuken).
Mond., schr. of tel. 02507—2144.

Sportshop

LEO STEEGMAN
Tdefooft 02507—5986

W.K.'74
speciale aanbieding!

omroepers

Haltestraat 35

Voetbalschoenen van Quick, Puma en Adidas
TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZENI

o.a. Péle rio grande, Argentina, La Paz,
La Plata enz.

W.K. '74
Voetbaltassen oranje 17,50
Trainingspakken oranje • bliva 37,90

DAMES,
grote voorraad zomerstoffen

Mevr. B r o m e t,
Vinkenstraat 30, tel. 6003.

Gevr. hulp In de hulsh. voor
1 a 2 ocht. p. w. ad ƒ 6,—
p. u., wegens afwezigheid
mevr. Tel. 6230 (na 18 u.)

T.k. aangeb. mooi verkoop-
haring-aanhangwagentja m.
oprolb. plastic dak. Fahren-
heitstraat 12, Umuiden, tel.
02550—17899.

Tapijt te koop, 7x4 m, pr.
f 160.—. Tel. 2066, Mez-
gerstraat 40.

Wie heeft een cyperse kat
gevonden, roepnaam Klnny.
S.v.p. waarsch. F. Nieuwen-
burg, Staringstraat 4, tel.
2297.

RENE HOYTINK
Vakantie-pakketten

tegen vakantie-prijzen E

SUPER 8
KLEURENFILM

nu 3 stuks
37,5O

PORST N21 kleurenfilm
voor briljante vakantieplaatjes

cassettefilm klelnbeeldfilm
I2opn. 20 opn.

NU 3 STUKS

11,80

PORST diachrome SL18
108 kleurendia's inkl. ontw.

nu voor 27,90

PHOTO PORST
KERKSTRAAT 6a TELEFOON 6300

De dr. Joshua Biererstichting
,DE MEENT
Hogeweg 36 te Zandvoort

vraagt voor haar nazorgprojekt

een verzorgster
Deze job die uit een volledige dagtaak bestaat met
wisselende diensten houdt in: naast de te verrichten
huishoudelijke werkzaamheden het verzorgen en
begeleiden van onze cliënten.

Enige ervaring in de verzorgende sektor strekt tot
aanbeveling.

Sollicitaties schriftelijk of mondeling na tel. afspraak
met de heer Lammers, tel. 02507 - 4941.

(Ingezonden mededeling)

Haarlemse Muziekschool̂
Lakenkopersstraat 2 - Haarlem
tel. (023) 320617
direkteur: J-Michael Nuyten

Aanmelding geopend voor het
nieuwe kursusjaar
Amateurafdeling :

- kursus Algemene Muzikale Vorming voor kinderen
van 6 t/m 8 jaar

- koorklas voor kinderen
- lessen op alle instrumenten en solozang
- speciale kursussen voor: theorie/solfège, muziekbegrip,

samenspel en opleiding leden harmonie/fanfareorkes-
ten en brassbands, jazz- en lichte muziek

Vakopleiding
- Volledige opleiding met rijkserkenning tot de akte

muziekonderwijs A voor alle instrumenten en solozang
en tot de akte Algemene Muzikale Vorming.
Praktijkdiploma kerkorganist, koordirigent en dirigent
harmonie- en fanfareorkest.
Voorbereidende vakopleiding (te kombineren met
middelbare schoolopleiding).
Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.

\sSpreekuur direkteur volgens afspraak. J

Te koop notenhouten e et-
hoek, dressoir, 4 stoelen
met ronde uitschaftafel en
bankstel bekleed met gebl.
wolle velour, met salon-
tafel, alles in prima staat.
Pr. n.o.t.k. H. Kwast, Glip.
perdreef 171, Heemslede.
Tel. 023—28 18 95.

BLAUWE PEUGEOT
MEISJESFIETS PE 45
framenummer 0326631

Wie heeft deze 10 dagen
geleden per abuis meege-
nomen van parkeerplaats
Sportfondsenb. Zandv. Teg.
beloning terug te bezorgen.
Keislair, Kostverlorenstraat
99, tel. 2406.

Te koop VW km-st. 69.000,
prijs ƒ 600,—. Inl. Visser.
Flemingstr. 324, tel. 3607.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

NEHEIM HOSTEN
Sauerland

Modern pension a. bosrand
zonder ontbijt ƒ 10,—.

met ontbijt ƒ 12,50 p.p.
H. Hecker, Flammberg 21

Neheim Kusten (576)
Duitsland - Tel. 32267

WORDT NU LID van de
basketbellverenlglng
Typsoos Llons!!

Aanmeldingen of inlichtin-
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34,

T. k. aangeb. Jawa motor
1970 met verz. Vraagprijs
ƒ 450,—, wegens aanschaf
auto. F. v. Egmond, Hob-
bemastraat 17.

Voor
Omroepertjes
bellen 2135

Gevr. besch. hart. vrouw s
50 jr., die de huisvrouw wil
helpen m. alle voork. huish.
bezigh. tegen beh. vergoe-
ding. Tevens kl. slaapkam.
aangeb. v. beslist besch.
heer of dame b.b.h.h.
Br. no. 4500, Zandv. Krt.

Te koop 2 bedden van par-
tikulier in Haarlem. Telef.
020—9252 91.

Te koop gevr. huis met 3
sl.kamers. c.v. Ook ander
huis komt in aanmerking.
Br. no. 4501, Zandv. Krt.

2e hands bakflets gevr.
Gratis af te halen 3 poesjes
en katje. Spoorbuurtstr. 14.

EEN GEHEIM UIT
HET VERRE OOSTEN
Als u last hebt van reuma-
tiek, spierpijn en spit, stijve
schouders, hoge bloeddruk,
zenuwpijnen en overver-
moeidheid, draag dan een
originele Japanse

Magnetische
Gezondheidsband
Prijs vanaf ƒ 39,50.

Verkrijgbaar:
Parfumerie

H I L D E R I N G
Kerkstraat 23 • Tel. 2107

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

t Kinderwinkaltje
Uw adres voor hippe kinder-
klaertjes, van 2—14 jaar
Buureweg 1—3. Tel. 6580

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd In div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs f 1300,
voor ƒ 686,-. PAR1AN,
Nieuwe Moerdijk 17. Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817,
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van TO—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Voor

ABONNEMENT

BELLEN

2135



Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICEb.v.
Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*, na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

NACHTCONTROLE
Z A N D V O O R T

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 < Telefoon 6351

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43

Zandvoort • Telefoon 2756
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

werkzaamheden
DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 32

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot l uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 50 54, b.g.g. 28 45.

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In da Stationsstraat 16 kunt kopen

ABONNEMENT
BELLEN

2135

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

AD1ATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

U zult rekening houden
met de rekening

Maar prijs u gelukkig dat u bij ons een
kostuum kunt kiezen dat u op prijs stelt
in een prijs die u ook op prijs stelt.

Bijvoorbeeld:

LICHT GEWICHT KOSTUUMS ƒ 119 - 1 3 9 - 1 6 9
DENIM KOSTUUMS ƒ 98 • 129
CORDUROY SCHUTTERSVELD

diverse modellen ƒ 149 tot 189

.SPECIAALZAAK VOOR. ;.•
HEflENMODEenliEREHKLEDING;

K£RKSTR;20 TE&3136

Daar sta je dan. Met }c
Mavo-diploma op zak. Wat nu?
Werken en geld verdienen
natuurlijk. En liefst een beetje
prettig.

Groot gelijk als je daarom '
eens gaat praten met de ABN.
Want zo'n moderne bank geeft je
véél meer kansen op een plezierige
job clan je ooit gedacht hebt.

Zo kun je de administratieve
kant uit. Of je voelt meer voor
een commerciële richting waar je
met veel mensen in contact komt.
Als je wilt kun je je specialiseren
in een van de vele bankdiensten
zoals Buitenlands Bctalings-
vcrkcer, Effectenbedrijf, Vcrzcke-
ringcn, Rctail-banking en
Kredietverlening.

Daarnaast kent de ABN ook
afdelingen als Organisatie,
Bouwzaken, Publiciteit, Interne
Controle, Belastingzaken.

Het begin is altijd goed.
Je krijgt een aantrekkelijk salaris
plus -l/sn/o vakantietoeslag en een
jaarlijks tantièmc (wat nu neerkomt
op ruim een maandsalaris extra).

Opslag laat ook niet lang op
zich wachten: tot je zie zelfs elk
halfjaar een verhoging. Bovendien
heb je recht op vier volle weken
vakantie. En als je gaat studeren
om vooruit te komen, dan helpt
de ABN je graag met een moderne
studiekostcnrcgeling.

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEJDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VLIEGREIZEN^ GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

HOTEL BOUWES PALACE
te Zandvoort

vraagt

medewerkster
voor de linnenkamer (± 21 jaar).

Prettige werksfeer; geen zware arbeid.

Soll. te richten aan mevr. Scholten
of rnej. Havenga.
Mond., schr. of tel. 02507—2144.

Waar krijg je zoveel kansen
als je van

omroepers

Wat denk je? Liggen hier
eigenlijk niet allerlei kansen
zomaar voor het grijpen?
Pak dan nu de telefoon of pen en
papier. Dan weet je binnenkort
precies hoe goed je zit bij de ABN.

Dit is het adres:
Algemene Bank Nederland,
Grote Krocht 12, Zandvoort.
Telefoon: (02507) 53 41.

Algemene Bank Nederland

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T .W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146, tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis.
Behandelt u ook aan huis.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479, Emma-
weg 13.

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling,
voetbehandegling, etc.

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7, tel. 4999.

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4.50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
nlng wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.
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spontane afscheidsreceptie
d ir. j. kiewiet van chr. mavo

Zaterdagochtend waren tal van vrlen-
den, kollega's en oud-kollega's In hotel
'Sonnewende' bijeengekomen om afscheid
te nemen van de heer J. Kiewiet, die aan
het einde van het kursusjaar zijn funktie
als direkteur van de Christelijke MAVO zal
neerleggen. De aanwezigen werden welkom
geheten door mevr. M. van der Meulen-
Heyink, die ook de verschillende sprekers
aankondigde. Er werden veel waarderende
woorden gesproken, maar de beschikbare
ruimte staat ons helaas niet toe deze in
ekstenso weer te geven. We zullen dus
moeten volstaan met enige typeringen.

De heer J/ H. B. Brink, voorzitter
van het bestuur van de Stichting voor
Christelijk Onderwijs in Zandvoort, roemde
de wijze waarop de heer Kiewiet in zijn
beginperiode f1958) de vele moeilijk-
heden het hoofd wist te bieden en bood
namens zijn bestuur een fiets aan. Loko-
burgemeester Van der Mije merkte op:
'In de krisisjaren, de bezetting, de evakua-
tie en de wederopbouw, u was er steeds'.
Als dank van het gemeentebestuur was
er een boekenbon. 'Een bescheiden boe-
kenbon' vond de loko-burgemeester zelf
en dat was, aldus spreker, dan ook de
reden dat hij zich niet de ambtsketen had
omgehangen. De wethouder van onderwijs,
de heer Aukema, herinnerde zich uit zijn
schooltijd de heer Kiewiet als een meester
die zélf voetbalde. Erkentelijk voor de rol
die de scheidende direkteur in het zand-
voortse gemeenschapsleven heeft gespeeld,
oyerhandige de heer Aukema hem namens
zijn gezin een boek. De heer Stortenbeker,
rijksinspekteur voor het onderwijs: 'U
heeft uw leerlingen altijd benaderd als
mensen en niet als nummers'.

De heer J. Hulsbos sprak namens het
hoofdbestuur voor Chr. MAVO en namens
de afdeling Haarlem: 'een arbeidzaam
leven wordt thans afgerond met een wei-
verdiende rust'. Uit naam van deze instel-
lingen bood spreker resp. bloemen en een
boekenbon aan. We kennen de heer Huls-
bos niet, maar iemand die oo een druk
bezochte bijeenkomst met een heleboel
sprekers rustig even de aandacht vraagt
voor de manier waarop de bloemen behan-
deld moeten worden ('schuin afsnijden
en diep in het water zetten'), lijkt ons
beslist een fijn mens.

De Unit Zuid uit Haarlem, een ge-
meenschap van christelijke scholen, had
de heer G. J. Beekhuis afgevaardiad, die

nieuws
en klein

De Oostenrijkse coureur Niki Laudi
heeft met Ferrari de eergisteren op de
zandvoortse racebaan verreden Grand Prix
gewonnen. Racesportenthousiasten heb-
ben in de sportbijlagen van de maandag-
bladen uitvoerig over de verrichtingen van
hun favorieten kunnen lezen. De schattingen
van het aantal toeschouwers lopen nogal
fors uiteen. Volgens de organisatoren
van de race waren er 55.000 bezoekers op
het circuit. Maar de radio gaf zondag-
middag 30.000 op. Langs de aan- en
afvoerwegen was het zondag opvallend
minder druk dan bij de Grand Prix races
van vorig jaar. De strandbezoekers bleven
deze zondag met fraai zomerweer in grote
getale weg. In het centrum van het dorp
was het niet drukker dan een dag door de
week.

Nabij de bushalte van de Koninginne-
weg verloor zondagavond een bestuurder
van een bestelbusje bij een uitwijk-
manoeuvre de macht over het stuur. De
wagen maakte een scherpe bocht naar
links, vloog het trottoir op, ramde een
hek en boorde zich vervolgens in de voor-
gevel van het woonperceel 26. Persoonlijke
ongevallen deden zich wonder boven won-
der niet voor, maar de materiële schade
was aanzienlijk. Wegens gevaar voor
instorten moest de gevel door de brand-
weer worden gestuut.

aan het slot van zijn rede de opvolger van
de heer Kiewiet, de heer J. R. Berken-
bosch, welkom heette. Hij hoopte in de
heer Berkenbosch eveneens een fijne kol-
lega te krijgen. Aan mevr. Kewiet bood
spreker bloemen aan als kompensatie voor
de vele uren die Unit Zuid beslag op haar
man had gelegd. Mevr. Berkenbosch mocht
ze om die reden bij voorbaat in ontvangst
nemen.

In een bewogen brief gaf de heer
Sinke, direkteur van de Wim Gertenbach
MAVO zijn uiting aan zijn gevoelens bij
het afscheid van de heer Kiewfet. De
brief werd voorgelezen door de heer Eertink
die er nog een persoonlijk woord aan
toevoegde. Mevr. T. A. Wesselius-Bijenhof
sprak over de vriendschap die tussen de
.beide gezinnen steeds had bestaan en de
heer Moll, hoofd van de Beatrix-school
vond het plezierig dat de bijeenkomst in
'Sonnewende' en niet in Bouwes Palace

gegeven werd. Het afscheid van de heer
Kiewiet was namelijk beslist niet 'dolfijn'.

Nadat de scheidende direkteur na-
mens zijn vrouw en kinderen het bestuur
dank had gebracht voor het hem bereide
afscheidsfeest werden alle sprekers door
hem persoonlijk beantwoord,

's Middags was er in de school voor
leerlingen, oud-leerlingen en ouders ge-
legenheid de heer Kiewiet en de zijnen de
hand te drukken. Het kado van de leerlin-
pen bestond uit een dia-projektor met
scherm en tafel, alsmede uit een pittig
drankje. Dat dit drankje waardig genuttigd
kon worden, daarvoor zorgden de leer-
krachten die een kristallen karaf en twee
bijbehorende glazen aanboden.

Verder mbocht de heer Kiewiet van
de leerkrachten een getuigschrift in ont-
vangst nemen waarin staat vermeld dat hij
met lof de school heeft verlaten.

En op het moment dat deze krant
gedrukt wordt is de hele school, kompleet
met leerlingen, leerkrachten en hun resp.
ega's ergens in Nederland op een verras-
singstocht. En het zou ons helemaal niet
verbazen wanneer deze dag die de heer
Kiewiet nog eens te midden van zijn leer-
lingen doorbrengst, voor hem het hoogte-
punt zal zijn van de festiviteiten rond zijn
afscheid. Kr. M.

zandvoort door de mand...

eanduüorbe teranr

Burgemeester A. Nawijn heeft een
broertje dood aan mensen (wat een eigen-
aardige uitdrukking is dat toch) die zich
niet houden aan de omgangsvormen welke
het verkeer tussen burgerij en degenen
die over hen gesteld zijn, regelen. Op het
punt van strikte naleving van de bestaande
bepalingen en voorschriften is hij zonder
mededogen. Zelfs bij licht overspel van
de ambtelijke etikette behoeft niet op
enige klementie of amnestie te worden
gerekend. Wie de regels niet nauwgezet
In acht neemt moet de wrange vruchten
van zijn onoplettendheid en slordigheid
maar plukken.

Daarom weigerde burgemeester Ma-
wijn tijdens de raadsvergadering van af-
gelopen dinsdag pertinent een aan b en w
en de raadsleden gerichte brief van de
bewoners van de zuidbuurt bij de ingeko-
men stukken op de agenda te plaatsen.

Want een brief aan de raadsleden is niet
aan de raad, maar aan personen gericht
die deel van de raad uitmaken. Die nemen
er dan kennis van als burgers en niet als
raad. Derhalve kon het schrijven niet door
de raad worden behandeld, luidde het
vonnis van de magistraat. Ook niet wan-
neer de raad de wens daartoe te kennen
geeft? Dan ook niet, alleen in de rond-
vraag waar geen diskussie mogelijk is.
Punt uit.

Maar de raad maakte er dit keer wel
een punt van en wilde dat de brief, die
duidelijk de intentie had aan de raad te
zijn gericht, in de volgende vergadering
aan de orde zou komen. Burgemeester
Nawijn bleef halstarrig weigeren, zo onge-
veer al Philips de He de staten van Hol-
land eens moet hebben getrotseerd. Toen
de tot het uiterste getergde raad hem ten-
slotte dwong te kapituleren, was de heer
Nawijn zichtbaar ontdaan over zoveel
onrecht en wanbegrip van de zijde van de
volksvertegenwoordiging.

Begrijpt dan niemand mijn positie,
moet hij hebben gedacht. Dat mij is op-
gedragen de handhaving van de wetten
des rijks, mitsgaders alles wat ons bestel
de laatste honderdvijftig jaar aan wetten,
bepalingen, voorschriften, reglementen,
artikelen, bouwvoorschriften, paragrafen
en voetnoten heeft opgeleverd. En dat
zelfs een door de vingers zien van een
licht vergrijp terzake de adressering aan
de overheid ons allemaal In het verderf kan

storten. De chaos en anarchie kondigde
zich dinsdagavond al aan toen het raads-
lid Flieringa sprak over zanlken, de ver-
gadering ophouden en dat hij daarvoor niet
kwam. Dat is helemaal sterk. Iemand er
een verwijt van maken dat hij zijn plicht
doet. Ja. niet anders kan dan zijn plicht
te doen.

Wij hopen hiermee te hebben voldaan
aan het verzoek van de burgemeester de
gang van zaken nog eens In de koerant te
belichten.

Zoals reeds uitvoerig onder de aan-
dacht Is gebracht mag naakt nu officieel
bloot aan het zulderstrand van paal 68.500
tot aan de grens met het naburige Noord-
wijk. B en w hadden het naakt nog wat
willen uitstellen tot de a.s. wetswijziging
het bloot zou legaliseren, maar de raad
dacht er anders over. Hoewel niet In de
beginne en zeker niet eenparig. De pvda
en de fraktie van Inspr. nu waren er zonder-
meer voor, de wd ging In een later
stadium en na ruggespraak In de wandel-
gangen overstag en de cda was en bleef
tegen. Niet uit overtuiging maar omdat de
gewenning-aan bloot in eigen gelederen
nog niet Is voltooid.

De kvp-er Ter Veer legde daarvan
persoonlijke getuigenis af. Zo gaat hij
naakt te water — hij vindt het tegen-
natuurlijk dat de mens gekleed de golven
tegemoet gaat — maar komt er met zwem-
broek weer uit. Hij schaft de broek waar-
schijnlijk onder de zeespiegel aan, anders
valt dit proces niet te verklaren. Maar
verder.

Eenmaal op het droge ontstaat een
gans andere situatie. Dan staat men oog In
oog met de soortgenoten uit het achter-
land: Haarlem, Amsterdam, Essen en
Keulen. En die zijn in veel gevallen nog
niet opgewassen tegen de aanblik van de
wonderlijke uitstulpingen van de menselijke
figuur. Bij honden en paarden Is men daar
al aan gewend en bij honden zijn er zelfs
helemaal geen problemen, die mogen niet
aan het strand.

Voor de cda zijn de mensen pas rijp
voor het menselijk bloot wanneer het par-
lement de zaak heeft geregeld. Of zoals de
heer Keur opmerkte: dan weten we precies
waar we aan toe zijn. Op dit moment
kan nog niet worden vastgesteld waar het
In feite om gaat.

peeters café: café met mogelijkheden
Het was afgelopen woensdagavond

een gezellige boel bij radio Peeters, dia
toen zijn bar voor het eerst openstelde
voor het grote publiek. Peeters heeft met
zijn cafeetje naast het serveren van een
drankje de bedoeling toch Iets anders ta
doen dan de overige drlnkgelegenheden
hier In Zandvoort. Zo heeft hij een berg
stripverhalen en allerlei spelletjes In zijn
café, en ook Is hij van plan Iets met
muziek te gaan doen, en misschien zijn er
zelfs mogelijkheden voor het draalen van
films.

Zo konden de aanwezigen, ze waren
op de openingsavond van zeer verschil-
lende pluimages, om ongeveer zeven uur
luisteren naar het optreden van de groep
'Barrelhouse'. Een orkest waarvan de leden
voornamelijk komen uit de ter ziele gegane
groep van Oscar Benton. 'Barrelhouse'
bestaat uit : Barrelhouse Bailey,piano, Jay
Walker, bas, Johnny La Porte, gitaar en
Bob Dros, drums, meestal horen daar nog
een gitarist en een zangeres bij maar die
waren deze avond niet aanwezig. De
mensen van Barrelhouse houden zich voor-
namelijk bezig met blues en hoogie woogie.
Het was dan ook deze muziek die Barrel-
house woensdagavond de gezellige inge-
richte ruimte inslingerde, pretentieloze
muziek waar sommigen urenlang naar kun-
nen luisteren. Het is duidelijk dat mensen
met een jarenlange ervaring in het spelen
van voornoemde muziek, deze stijl geheel
gaan beheersen, het klonk, de niet ideale
omstandigheden in aanmerking genomen,
perfekt.

Na het eerste optreden van Barrel-
house werden de aanwezigen getrakteerd
op een portie vaderlands voetbal, het geval

wilde namelijk dat juist op deze avond de
wedstrijd Nederland—Zweden werd ge-
speeld, en dat mocht niet gemist worden.
Deze wedstrijd spreekt natuurlijk voor
zichzelf, we hebben het allemaal dan niet
in kleur kunnen aanschouwen. Dat Wim
Peeters vooralsnog geen plannen heeft zijn
kroeg tot een soort politiek café te maken
bleek uit het volgende. In de pauze van
Nederland—Zweden was er plaats voor
politieke zendtijd. Het was deze avond de
beurt aan de vvd, maar voordat Hans
Wiegel zijn woordje kon doen, denderde er
alweer muziek uit de voortreffelijke geluids-
installatie Na de tweede helft van Neder-
land—Zweden mocht Barrelhouse het
podium weer betreden voor een tweede
optreden. Helaas werden de muzikanten
midden m hun optreden onderbroken door
een tweetal politieambtenaren in funktie.
Het bleek dat buurtbewoners de niet-
zachte muziek van Barrelhouse op dit
tijdstip niet of nauwelijks konden waar-
deren. De heren in blauw uniform verzoch-
ten Wim Peeters dan ook om het wat
zachter aan te doen. Even heeft Barrel-
house nog geprobeerd wat minder luid te
spelen, maar na tien minuten ging de kaars
helemaal uit.

De ideeën die Wim Peeters met zijn
cafeetje heeft, al zijn ze niet helemaal
konkreet, juich ik zonder meer toe. Maar
alvorens tot realisatie daarvan over te
gaan moeten er toch nog een paar voorzie-
ningen aan zijn pandje worden aange-
bracht. Met de ervaring van afgelopen
woensdag lijkt me een goede geluids-
isolatie met de buitenwereld wenselijk.
Maar als het zaakje eenmaal draait ben ik
ervan overtuigd dat men in Peeters' café
nog vele gezellige, en dan in de ruimere
zin van het woord, uurtjes kan beleven.

Herman

Een man zonder of te veel aan ver-
beeldlngskracht.

In de raad werd nog de vrees geuit
dat door de publiciteit In de kranten
honderden en nog eens honderden nieuws-
gierlgen naar het naaktstrand zouden
komen, gewapend met verrekijkers om het
bloot naar zich toe te halen. Een paar
weken geleden toonde men zich nog ver-
rukt over de aandacht die kranten, radio
en tv schonken aan 'Het spel zonder gren-
zen'. Daardoor kwam de naam van Zand-
voorts op Ieders lip.

Zou het nog steeds zo zijn dat de
overheid weet wat goed voor ons Is en wat
niet? Goed Is het circuit, een kaslno en
het gekleed vallen In een bak met zeesop
ten aanschouwe van miljoenen tv-kijkers.
Maar naakt Is geen onschuldig amusement.
Het levert Zandvoort ook geen barst op.

Vrijdag, zaterdag en zondag heeft
Zandvoort gezucht onder de terreur van
het circuitlawaal. Lang niet ledereen Het
het miljeugeweld over zijn kant gaan.
Vrijdagmiddag kwamen zelfs enige school-
hoofden In opstand en dienden bij de
politie een klacht In tegen het circuit. Les-
geven, zo lieten zij In het dagrapport van
de hermandad optekenen, is onder deze
omstandigheden niet langer mogelijk. De
hoofdleidster van de kleuterschool 'De
Woelwaters' verklaarde tegenover een
verslaggever van een regionale krant 'dat
kinderen agressief werden door de herrie
van de racewagens'. Verder regende het
klachten bij de politie van mensen die het
gegil niet langer konden harden en moest
een Inwoonster In overspannen toestand
naar een arts worden gebracht.

Alles en ledereen moest drie dagen
buigen voor het geloel en gebrul. Een frap-
pant staaltje daarvan vonden we de mede-
deling van de afd. Zandvoort van de Ned.
Protestantenbond, In de predikbeurten:
'Geen dienst I.v.m. de Grand Prix'. Zelfs
God mijdt Zandvoort op racedagen.

25 juni
26 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni

H.W.
06.59
07.49
08.50
09.56
11.04
12.41

L.W.
02.45
03.36
04.20
05.20
06.26
07.28

H.W.
19.21
20.20
21.21
22.30

00.20

L.W.
15.03
15.59
16.50
17.50
19.09
20.20

. . , .
ërO-OuQfv/h gertenbach

achterweg j, tel. 6581, zanrlvoorf

familieberichten
Dankbetuiging

Hartelijk dank aan allen — uit de gehele
Zandvoortse gemeenschap en daarbuiten —
die door hun spontane deelname aan de
Eucharistieviering op zondag 16 juni, hun
hartelijke — mondelinge of schriftelijke —
felicitaties, hun geschenken in velerlei
vorm, van hun vriendschap en hartelijke be-
langstelling hebben doen blijken. Dank ook
aan de plaatselijke pers, die op zo sym-
patieke wijze de aandacht heeft gevestigd
op dit gouden priesterfeest. Ik mag wel
zeggen, dat deze grote belangstelling —
na 6'/z jaar emeritaat — voor mij een
grote verrassing was. Het woord „Dank U"
is nog maar een zwakke weergave van wat
ik daarbij heb gevoeld.

A. Cleophas, em. pastoor

Heden is na een kortstondig maar hevig lijden van ons heengegaan, mijn
dierbare man, onze lieve vader, behuwdvader en lieve opa

Karel Willem Köhlinger
op de leeftijd van 59 jaar.

J. C. KÖHLINGER-WILGENKAMP
Oldebroek (Gld.): G. KÖHLINGER

G. KÖHLINGER-VAN 'T ENDE
Joke, Hermien en Carla

Millingen a/d Rijn: B. KÖHLINGER
J. C. KÓHLINGER.JANSEN

Zandvoort, 23 juni 1974
Tolweg 18
Correspondentie-adres:
Stationsweg 19 te Oldebroek (Gld.)

De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van de Mariastichting te
Haarlem, ingang Kamperlaan. Bezoek aldaar 's middags van 2.00—3.00 uur
en 's avonds van 7.00—7.30 uur.
De teraardebestelling zal plaats hebben op donderdag 27 juni a.s., om
11.00 uur, op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf het mortuarium circa 10.30 uur.
Gelegenheid tot condoleren in Restaurant Van Houten, Zeestraat 29 te
Zandvoort, na afloop van de teraardebestelling.



DIRK VAN DEN
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CALIFORNIA SOEP
die is pas lekker!

zilverzakjes

7verschillende
smaken

,. .x elke i
,geénj83,̂ 8 dag.-'

ENGELSE BEKER met OOR
origineel MARY QUANT
Die zijn mooi en sterk!

geenJSï̂ maar

8x4 DEODORANT
grote bus 150 gr.

In de geuren: charme,
sport,tabac

géén ,. -Jg49

TAFELMARGARINE
dubbele kuip 500 gram
Altijd smeerbaar- ook
wanneer ze zo uit de
koelkast komt!

^géérUôSTelkedag:

NIVEASUNMILK
Groteflacon

150 cc

géén jr95

om
Corn du laitdb cuere., eert ff «t

ALLE KOFFERS WASMIDDELEN
ALTIJD GOEDKOPER

BIJ DIRK VAN DEN BROEK!

WITTE REUS géén^maar:4?5

FAKT góén5rtnaan44°

OMO géén#»maar:5?5

SUNIL géénZ«rmaar:5?5

DAS H géénZ9*maar:5?5

PERSIL gééna*Smaar:5?5"

ALL géénö^maar:5?5

DIXAN géénö^maar:5?8

BONTKRACHT &^™

ZO GEZOND«
ZO LEKKER!
eet ze als ontbijt met melk
en suiker of als toetje met
yoghurt-licht verteerbaar
en goed voorde slanke lijn!

doos 170 GRAM

PADAWAX
SCHOENCREME
geen vuile vingers meer!

géén
elke
dag:

c»estpret

CASSETTE
GELUIDSBANDJES

van bekende fabriek
onder neutrale naam!

STUNTPRIJS!

dagi

isnanann

VAPON A CASSETTE
vooreen zomerzonder
insekten.Afsluitbaar,dus
goedgekeurd voor
iedereen! fVqc

géén^&rBCTrnaar UM

ENORME REIS-
of WEEKENDTAS
pracht kwaliteit-vierkant
model.dus met een hele
grote inhoud!

HOYZOMER-
ROOKWORST
225 gram zwaar!

géén elke
dag: UB

EXPORT PILS ^AÏvÉ68

een lekker pittig pilsje hoeft LITER
niet duur te zijn! T?

CREAMCRACKERS pak2Oogr.|
echte Engelse import! zo lekkeren
zo bros heeft u ze zelden gegeten ^80

NOG MEER„ELKE DAG"PRIJZEN
BIJ DIRK VAN DEN BROEK!

1400gram "
perkilojSrfiöd

KNACKE
BROD l£,

doos

BRAADKUIKENS
VERKADEWASA
GALA THEEZAKJES
MAGGI stamppotten
JAFFAsinasdrinkS
IAMDWIJNLITERFLESSEN n95

bekersj

wit,roodofroséjl.5O'

FDETSIE RflHvooreenschonebak^49
zonder geurtjes^Ts' .

TOLETW.C. POEDER

je hunt het beter bij

halen!
AMSTERDAM, Mercatorplein 49/Jan v.Galenstraat79-85/Bilderdijkkade41-53/26 Nassaustraat 26-30/Lijnbaansgracht 31-32

Tussen meer ia (winkelcentrum Osdorp)/Delflandplein 188-194/ Burg.deV)ugttaan133/Joh.HuUingalaan180-18B
ZANDVOORT Ketkstraat19/ZWANENBURG> Dennenlaaniga/HOOFDDORPr Kruisweg 640/Graltermeerstraat 28 (MOBY OICK MUUIMARKT)

nieuws kort
en klein

Fred Sloop van de Zand-
voortse Reddingsbrigade heeft
bij de zondagmorgen gehou-
den nationale kampioen-
schappen reddend zwemmen
in Vlissingen een tweede
plaats behaald op het num-
mer 50 meter vrije slag
jongens. Fred noteerde
29,2 sek. Vier sekonden meer
dan winnaar Wim Stam uit
Utrecht.

In Heemstede behaalde
het ZRB-meisje Corry van
Duyn het jeugdbrevet 1. Zij is
een van de jongste leden die
in het bezit kwam van een
jeugdbrevet.

Afgelopen zondag wer-
den de duiven van pv 'Pleines'
om 8.30 uur gelost in Gom-
piegne. Na een afstand van
350 km te hebben afgelegd,
arriveerde de eerste duif om
14.15 uur op het thuishonk.

De uitslagen waren:
J. Swart 1, C. v. Egmond
2, 10, H. Lansdorp 3, 11, 13,
Gebr. Driehuizen 4, 7, P.
Peters 5, 6, 9, W. Terol 8, 14,
J. B. Koper 12.

Zelfs een stem

als een klok...

FOffIT
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties
GASGEYSERS - GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Voor
Omroepertjes
bellen 2135

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding

Salon de Mode
„C É C l L E"

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Te koop zeilboot o.k. jol
H 207 geclass., veel extra's
n. dekzeil, anker + lijn,
reserve mast, peddle, zeil-
kleding etc. Telef. 023—
24 1752. Spoed.

WORDT NU LID van de
basketfaellverenlglng

Typsoos Lions l!

Aanmeldingen of inlichtin-
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 4365
Binnen één uur klaar

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-.
werk". Normale prijs / 1300.
voor ƒ 695,-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Dr. REURINK
huisarts

PRAKTIJK HERVAT
25 juni

is niet toereikend om uw
artikelen onder de aandacht
van het zandvoortse publipt
te brengen. Vroeger ging
dat nog. Toen deed de
dórpsomroeper het. Maar
die is niet meer.
U hoeft 't hoofd echter niet
in de schoot te werpen want
de Zandvoortse Koerant is
er om de ingezetenen op
uw aanbiedingen attent te
maken. De krant die 2 maal
in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z
wordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.

U kunt ons bellen onder

.nummer 2135 of uw annon-

ce sturen naar postbus 151,

t.n.v. Zandvoortse Koerant

CONDOOMS
Nergens voordeliger!

D U R E X GOSSAMER *
D U R E X FETHERLITE
N.V.S.H. (concep) ROSE

TIJDELIJK 6 STUKS

G R A T I S
BIJ AANKOOP VAN

12 STUKS

UW WINST f 4,50* of ƒ6,-

B O O K S H O P
Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.)

denatuur
tereig...

Er ).*« nog frisse tucht, er zijn
nftB TOfletean bloemen.
Trek er f i]n op de f Iets op ui 1 1
»,
f
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kollege met pvda, vvd en cda
ligt in 't verschiet

'Hoe Is de stand van zaken met be-
trekking tot de kollegevorming en wat is
uw mening daaromtrent?'

'Vier jaar geleden werden de kollege-
besprekingen in het openbaar gehouden,
nu dreigt het een onderonsje te gaan
worden. Hoe staat u er tegenover in het
openbaar over de kollegevorming te
praten?'

Bovenstaande twee vragen werden
de afgelopen paar dagen via de telefoon
door onze medewerker Ron de Valk op een
tiental raadsleden afgevuurd, in de hoop
zo iets te weten te komen over de nog
altijd in geheimzinnigheid gehulde kollege-
beraadslagingen. Hieronder volgt een
overzicht van de antwoorden van de dl-
verse afgevaardigden.

Maandagavond sprak hij met de
cda-er Van der Mije, de beide volksver-
tegenwoordigers van inspr. nu, de heren
Janssens en Flieringa en de wd-raadsleden
Roselaar, Bosman, Gielen en Couvreur.

v. d. Mije: 'kollege met vvd, pvda en cda'

De heer Van der Mije — huidig
wethouder van sociale zaken — zei tegen
hem dat hij 'zwaar tilt aan een fraktie
van zeven personen'. Hij vond het on-
demokraties om de vvd als grootste partij
in Zandvoort buiten het kollege te houden.
Het liefst zag hij een kollege met pvda,
cda en vvd. 'Maar de pvda denkt nog na,
dus ik weet het nog niet', aldus de heer
Van der Mije. Op de tweede vraag ant-
woordde de cda-man als volgt: 'Vier jaar
geleden was het gemakkelijker, omdat er
toen meer partijen waren. Nu zijn er nog
maar een paar en dan wordt het moeilijk.
Maar we hebben ons standpunt onmid-
dellijk in de openbaarheid gebracht en ik
vind het ook veel duidelijker om het via
mededelingen te doen'.

Janssens: 'alles gebeurt weer
binnenskamers's.

De heer Janssens — huidig wethouder
van publieke werken — kon geen nieuws
vertellen. 'Wij zijn helemaal niet benaderd,
dus ik kan er niets over zeggen', aldus
het kommentaar van de heer Janssens,
die het betreurenswaardig vond dat de
besprekingen achter gesloten deuren
plaatsvonden. 'De burgerij heeft er recht
op te weten wat voor kollege er komt en
waarom. Het is nu weer het oude spel
van vroeger, alles gebeurt binnenskamers
en dat vind ik jammer. Ik dacht dat we
de tijd dat de demokratie eindigde met
het invullen van een hokje achter ons
hadden'. De heer Janssens vond het verder
onjuist dat de onderhandelingen waren
uitgegaan van de cda. 'De vvd is winnaar
en die moet beginnen met de samenstel-
ling van een nieuw dagelijks bestuur,
niet de cda, want die heeft verloren. Een
partij die verliest behoort pas op de
plaats te maken', aldus de heer Janssens.

Zijn partijgenoot Flieringa gaf het
volgende kommentaar: 'Hoe het met de
kollegevorming staat? Daar weet ik niets
van af, daarvoor moet je bij formateur
Van As wezen'. Ook hij vond het een
droevige zaak dat de kollegebesprekingen
besloten waren. 'Als ze niet in het open-
baar worden gevoerd, dan doen we daar
sowieso niet aan mee', aldus de heer
Flieringa.

De vvd-er Roselaar zei, dat de ver-
schillende partijen nog steeds in druk
overleg waren. 'Verder weet ik ook niets',
zo zei hij. Op de vraag hoe de vvd staat
tegenover openbaar beraad antwoordde

de liberale afgevaardigde: 'Daar heeft de
vvd bij de vorige formatie al aan mee-
gedaan en ik neem aan, dat dat nogmaals
gebeurt. Maar dat bepaalt de fraktie-
voorzitter natuurlijk. Ik ben er in ieder
geval niet tegen.'

Gielen: 'jammer wanneer pvda
niet meedoet'

Zijn partijgenoot Gielen zei, dat hij
hoopte, dat het mogelijk zou zijn een
kollege te vormen met de pvda en de cda.
'Dan hebben we precies datgene dat
demokraties gekozen is', aldus de liberaal,
die echter bange vermoedens had dat de
pvda niet zou gaan meedoen. 'En dat
zou erg jammer zijn', volgens de heer
Gielen, die voorts verklaarde geen enkel
bezwaar te hebben tegen openbare
kollegebesprekingen. 'Daar ben ik per-
soonlijk wel een voorstander van'.

De heer Bosman sprak zich eveneens
uit voor een kollege met vvd, pvda en cda.
'Daarmee zou bijna 80°/o van het kiezers-
korps in het kollege zijn vertegenwoor-
digd', aldus de heer Bosman. Op de
tweede vraag antwoordde hij, dat er naar
zijn informaties zo'n openbare bespreking
'in de planning ligt'. Hij zelf had geen
enkel bezwaar tegen openbaar overleg.
Ook de heer Couvreur toonde zich geen
tegenstander van openbaarheid. Over de
situatie t.a.v. de kollegevorming wilde hij
niets loslaten. 'Daar moet je de fraktie-
leider voor bellen. Dat hebben we afge-
sproken en als je iets afspreekt, dan moet
je je daar aan houden'.

Dinsdagavond had onze man Lou
Koper van de psp-ppr kombinatie en
'formateur' Van As van de cda, aan de lijn.
De kollegebesprekingen moeten in het
openbaar worden gevoerd', was de mening
van Lou Koper. 'Het verbaast me niks,
dat ze het in beslotenheid doen. Ze
roepen hard om openheid, maar als het er
op aankomt, dan willen ze het niet.
Openheid is leuk, als het maar niet gaat
om onze zaken, zo redeneren de heren.

Het is net als met ontwikkelingshulp.
Iedereen vindt het goed, maar al je komt
voor geld dan krijg je niks'. Op de vraag
naar welk kollege de voorkeur uitgaat
van de progressieve kombinatie, antwoord-
de het nieuwe raadslid: 'Het interesseert
me helemaal niet wat voor kollege er
komt. Alleen vind ik wel dat er een af-
spiegelingskollege moet komen, dat heb-
ben de heren tenslotte beloofd. De pvda
ook trouwens'.

De heer Van As wist dinsdagavond
nog niet hoe de opstelling van de pvda
was. 'Mocht de pvda niet met ons mee-
doen, dan is het niet onmogelijk dat er
een kollege komt met twee cda-wethouders
en één vvd-er. Behalve de heer Van der
Mije zou dan de heer Keur door de cda
naar voren worden geschoven. Hij zou dan
de post van financiën overnemen. Maar
we hebben liever Aukema, gezien het
goede werk dat hij de afgelopen jaren
heeft verricht'.

De christendemokratiese afgevaardigde
maakte verder duidelijk niet zoveel voor
openbare kollegebesprekingen te voelen.
Wel was hij voor één openbare bijeen-
komst, waarin men de personen en het
programma aan het publiek kon presen-
teren. 'Maar dan moet je wel eerst weten
wat je gaat vertellen, de partijen moeten
het eerst met elkaar eens zijn'. Volgens
hem was het bovendien onjuist dat er vier
jaar geleden openbare kollege-onderhande-
lingen werden gevoerd. 'Toen ging het ook
achter gesloten deuren. Er was toen alleen
een openbare vergadering van de vier
partijen die niet in het kollege zouden
worden vertegenwoordigd, azb, btv, inspr.
nu en d'66, maar verder was alles besloten
hoor'. (De heer Van As heeft overigens
volkomen ongelijk. Vier jaar geleden zijn
er namelijk drie openbare kollegebesprekin-
gen gehouden, twee in het Gemeenschaps-
huis en één in de raadszaal van het ge-
meentehuis. Zij stonden alle drie onder
voorzitterschap van de vvd-er E. van Tet-
terode). De heer Van As wist ook nog
te vertellen dat de vvd waarschijnlijk haar
lijsttrekker, de heer Attema, kandidaat
zou stellen voor het wethouderschap van
publieke werken.

Dinsdagavond vergaderden ook de
fraktie en het bestuur van de pvda. De
heer Segaar, afdelingsvoorzitter, wist na
afloop te vertellen dat de pvda hoe dan
ook in het kollege wil. Zijn woorden wer-
den woensdagmiddag bevestigd door het
socialistiese raadslid Van der Heijden en
de heer Aukema, huidig wethouder van
van financiën. Laatstgenoemde zei het
volgende: 'De pvda is bereid om met de
cda en de vvd in het kollege te gaan zit-
ten. We hebben alles geprobeerd om hst
pp een andere manier te doen, maar dat
is niet gelukt. We menen dat we als
tweede grootste partij niet in de oppositie
moeten gaan zitten en we blijven een
wethouderszetel ambiëren om zo meer
invloed te kunnen uitoefenen', aldus het
opmerkelijke kommentaar van de pvda-
wethouder, dat volledig indruist tegen de
verklaring die door het partijbestuur één
dag voor de verkiezingen werd uitgegeven.
Hierin werd de vvd als koalitiepartner
afgezworen. Enkele weken daarna sprak
de heer Aukema zich nogmaals uit voor
handhaving van het huidige kollege, be-
staande uit pvda, cda en inspr. nu.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B - Telefoon 4417
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De waarneming van de Zandvoortse
Koerant, dat tijdens de afgelopen Grand
Prix-zondag minder verkeer langs de weg
'was dan bij de grote prijs-race van vorig
jaar, wordt bevestigd door een officiële
verkeerstelling op de Zandvoortselaan.
In 1973 bedroeg het aantal auto's 51890,
zondag waren dat er bijna 5000 minder.

De nieuwe wereldwinkel draait al
weer bijna twee maanden in het pand
Kleine Krocht 3. Behalve met de verkoop
van produkten uit de derde wereld en het
verstrekken van informatie over de ont-
wikkelingslanden houdt men zich ook bezig
met allerlei andere projekten. Zo is er
onlangs een alternatieve kookkursus over
kruiden gegeven en wordt er in de over-
dekte open ruimte naast de winkel een
tentoonstelling over de situatie in Portugal
en haar koloniën gehouden. Een ekspositie
over de Sahellsnden wordt voorbereid.
Verder wil men komen tot het inrichten
van een speciale leesruimte en wil men een
scholenprojekt organiseren. Men hoopt
ook binnenkort de winkel op alle dagen
te kunnen openen. Deze is nu nog hoofd-
zakelijk geopend op de middagen van
woensdag en zondag en zaterdag de
gehele dag. Om deze en andere plannen te
kunnen realiseren heeft men echter meer
medewerkers nodig.

Mensen die zich verbonden voelen
met het werk van de wereldwinkel en het
daadwerkelijk willen steunen, kunnen zich
opgeven bij Ton de Vries, Hogeweg 60,
tel. 5927 of gewoon even langskomen bij
de winkel. Op iedere woensdagavond
komen de medewerkers om acht uur bij
elkaar, waarbij dan tevens een ieder
welkom is.

Maandag 1 juli a.s. verzorgt het
Canadese muziekgezelschap 'The Edmonton
All-Girl Drum & Bugle Band' een optreden

in Zandvoort. Deze band, bestaande
uit meer dan 100 goed getrainde meisjes
in de leeftijd van 15 tot 20 jaar, staat ook
wel bekend als 'The Edmonton's Goodwill
Ambassador's' en behaalde in Noord-
Amerika talrijke bekers en prijzen in kom-
petities en optochten. Het orkest zal om
19.30 uur een mars beginnen vanaf het
Stationsplein, die zal worden besloten met
een show op het Burgemeester van Fene-
maplein.

Van 1 juli tot 9 augustus wordt in
onze badplaats voor de zevende maal de
jaarlijkse Rekreade georganiseerd voor de
kinderen van Zandvoort en de kampeer-
terreinen. Dan zullen de kinderen in prin-
cipe 's ochtends van 10 tot 12 uur een
's middags van 15 tot 17 uur aan de ver-
schillende aktiyiteiten kunnen deelnemen.
De toegangsprijzen zullen afhankelijk van
het programma oplopen van 35 tot 75- cent.
Incidenteel zullen er naast de evenementen
voor de kinderen tot 12 jaar ook avonden
voor tieners en ouderen worden georgani-
seerd. Alle programma's zullen op tijd
bekend worden gemaakt via affiesjes en
krantenberichten. Ook wil Rekreade dit
jaar de mogelijkheid openen voor ouders
en andere betrokkenen om mee te werken
aan de diverse projekten. Een eerste
aanzet hiertoe is de kontakt-informatie-
avond op zondag 30 juni in de bijzaal van
de gereformeerde kerk aan de Julianaweg.

In het kader van de traditionele zomer-
konserten voor badgasten en inwoners,
zal het Noordhollands Philharmonisch
Orkest op woensdagavond 3 juli a.s. een
Bachprogramma brengen in de ned. herv.
kerk, o.l.v. de dirigent André van der Noot.
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Hij was lelijk, hij was
plomp, de in 1943 door
de bezetter opgeblazen
watertoren, maar toch
hoort hij bij het Zand-
voort van vroeger. Net
als de boekwinkel van
de heer P. Saaf aan de
Burg. Engelbertsstraat,
waar bovendien aarde-
werk en souvenirs ver-
kocht werden. Op deze
ansicht uit, 1913 is nog
net een stukje van de
etalage te zien.

Op deze avond zal een vertolking worden
gegeven van het klavesimbelkonsert in
A gr. t. B.W.V. 1055 en het klavesimbel-
konsert in F kl. t. B.W.V. 1056, met als
soliste de klavesiniste Marion van Harre-
velda Ook zal een uitvoering worden ge-
geven van de Suite no. 2 in B k.l t., waarin
de fluitsoiist Jan van den Berg te horen
zal zijn. Voor deze avond, die om half
negen begint, zijn kaarten a f 4,50 ver-
krijgbaar aan het vvv-kantoor op het
Raadhuisplein. Ook kunnen er op de avond
zelf kaarten worden gekocht bij de ingang
van de kerk.

Het afgelopen weekend nam de
Zandvoortse Reddings Brigade met drie
roeiploegen deel aan de Bosbaandag,
welke werd georganiseerd door de amster-
damse brigade. Vijfentwintig ploegen
hadden ingeschreven voor dit jaarlijkse
evenement, dat door Heemstede werd ge-
wonnen in een tijd van 4 min. 02.4 sek.
Tweede werd Katwijk 2 in 4.03.4. Zand-
voort 1 en Zandvoort 2 noteerden resp.
een tijd van 4.05.4 en 4.06.7 en bezetten '
daarmee de derde en vierde plaats. Zand-
voort 3 boekte een tijd van 4.51.3 en
kwam hiermee als negende aan.

Onze plaatsgenoot Jos Kras behaalde
onlangs het diploma A voor het reddend
zwemmen in binnenwater. Jos is lid van
de Zandvoortse Reddings Brigade.

De verkeersbrigadiertjes van de bad-
plaats — jongens en meisjes die hun
leeftijdgenoten op weg naar en van school
een veilige oversteek garanderen — waren
vorige week te gast bij de zandvoortse
verkeerspolitie. Het programma bestond
uit een rondleiding door het bureau aan de
Hogeweg, een bezoek aan de post van
de strandpolitie in de rotonde, de verkeers-
tuin en de midgetgolfbaan in het Vijverpark,
Na het verorberen van een pannekoek en
een ritje in politieauto's over het circuit
woonden de brigadiertjes vervolgens een
voorstelling bij in het Dolfirama. De ont-
vangst werd besloten met het rijden in de
botswagentjes van de autoscooter aan
de kop van de Zeestraat en een ijsje. 'Al
met al een fijne dag', meldde de afd.
voorlichting van de verkeerspolitie.

21—27 juni 1974
Overleden: Dieuwertje Elisabeth

Heijnis, oud 60 jaar, gehuwd met G. Blom;
Maria Jacoba Johanna Golsteijn, oud 75
jaar, gehuwd geweest met W. J. Rekke;
Alida Maria van den Bogaerde, oud 92
jaar.

Gehuwd: Hamilton Maclaren Caldwell
en Marja Bohoslawec; Hans Varenkamp en
Patricia Peggy Edith Pieters.

Geboren buiten de gemeente: Michael
Paulo, z.v. M. Y. J. C. Bluijs en A. van
Duijn; Brigitte, d.v. R. de Graaf en R.
Luikel.

Overleden buiten de gemeente: Sara
Jacoba Johanna Pool, oud 76 jaar; Karel
Willem Kôhlinger, oud 59 jaar, gehuwd
met J. C. Wilgenkamp.

28 juni
29 juni
30 juni

1 juli
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

10 juli
11 juli
12 juli

H.W.
09.56
11.04
12.41
00.48
01.49
02.27
03.06
03.46
04.21
05.00
05.29
06.03
06.33
07.07
08.01

L.W.
05.20
06.26
07.28
08.50
09.39
10.29
11.14
11.54
00.11
00.48
01.21
01.58
02.25
03.01
03.33

H.W.
22.30
_ —
oo!20
13.19
14.11
14.57
15.33
16.10
16.50
17.19
17.56
18.21
19.00
19.36
20.22

L.W.
17.50
19.09
20.20
21.16
22.10
23.00
23.35
— . —
12.29
13.04
13.33
14.04
14.38
15.12
15.56

eanduoortse toeren!1
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Gemeentelijke voorwaarde
Daar het mij door de gemeente Zandvoort niet langer is toegestaan te
etaleren en mijn „gouden" zonnescherm aan de buitenzijde van mijn huis
te laten hangen, deel ik u mede, dat dit mij in het geheel niet deert, daar
ik in zo'n korte tijd wel zo'n grote bekendheid heb gekregen dat ik u ook
zonder zonnescherm met mijn kollektie en persoonlijke service van dienst
zal zijn.

NAAKT
op het strand bij paal 68

GEKLEED door „Cecile"
modesalon kostverlorenstraat 41



Onverwacht is van ons heengegaan
onze lieve vrouw, moeder en groot-
moeder

EBELINA CORNELIA
SCHILPZAND-AKKERMAN

geboren 18 januari 1907.

S. Schilpzand
C. S. Schilpzand
M. M. Schilpzand-van Drenth
Kitty
Remco

Zandvoort, 26 juni 1974
Spoorbuurtstraat 3
De begrafenis heeft heden plaats-
gevonden op de Algemene Begraaf-
plaats te Zandvoort.

supersister steeds beter

Blij en dankbaar geven wij u kennis
van de geboorte van onze dochter

IRIS JULIANA GEERTRUIDA MARIA l
Wij noemen haar IRIS.

Elly Heemskerk-Vasterman
Hans Heemskerk

Bennebroek, 25 juli 1974
Lage Duin 43

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-
den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 29 en zondag 30 juni:
Zr. A. M. Stiphout, v. Lennepweg 57,
tel. 4294.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 30 juni:

10.30 uur: ds. W. J. Gunning (mogelijke
opvolger van drs. Beks).
Kollekte pastoraat buitenland.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREF. KERK
Zondag 30 juni:

10.00 uur: ds. J. Bezemer-ter Aar (H.A.)

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. Bezemer-ter Aar.

NED. PROTESTANTEBOND. Brugstraat 15
Zondag 30 juni:

10.30 uur: mej. J. Heessels, alg. sekr.
Hoofdbestuur N.P.B.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniël. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.

Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE.
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043.3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman.

Zandvoortselaan 365, Bentveld,
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-

agent - Fordservice en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,

gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

In de eindelijk weer flink bezette zaal
van gebouw 'De Krocht' gaf Supersister
woensdagavond een könsert. Een paar
maanden terug vlei ons ook deze eer te
beurt, het verschil bestond echter hieruit
dat voor het blazersprobleem eindelijk een
oplossing is gevonden. Elton Dean, ons
allen bekend van de Soft Machine, is de
nieuwe man waarmee Supersister nu al
een paar maanden samenwerkt.

Iemand uit de (elektriese) jazzhoek
dus, en die dat ook niet onder stoelen of
banken steekt. De muziek van Supersister
gaat steeds meer de kant op van de
rock-jazz. Men heeft de beschikking over
een aantal thema's waarmee men aan de
gang gaat. De vaak simpele gegevens zijn
meestal zeer ritmies van opbouw. Ritme
is nu juist datgene waar de muziek van
Supersister het van hebben moet. Drummer
Herman van Boeyen en bassist Ron van
Eek, de laatste laat zich steeds meer
gelden, vormen de basis van de zeer lange
nummers, waarbinnen verrassende, uit het
niets ontstane afwisselingen mogelijk zijn.
Het lijkt alsof de thema's heel makkelijk
uit de mouw geschud worden, wie er ook
mee begint, de rest van de groep haakt
daar onmiddellijk op in.

Het geluid van Supersister dwingt tot
luisteren, en als Dean één van zijn saksen
ter hand neemt weet je helemaal niet meer
hoe je het hebt. Hij is ook de persoon
die Supersister er toe aanzet een zijweg
in te slaan, de muziek doet dan sterk
denken aan free-jazz. Elton Dean zelf
heeft daar het grootste aandeel in, hij is
in staat om zeer vreemde geluiden uit zijn
instrumenten te halen, maar ook de rest
van de groep weet zich daar makkelijk bij
aan te passen. Het meespelen van Dean
is er ook de oorzaak van dat Supersisters
muziek steeds minder makkelijk in het
gehoor gaat liggen. Het vergt enorm veel
konsentratie van de luisteraar, die regel-
matig- moeite moet doen om de plotselinge
veranderingen bij te kunnen houden.

Nu duurde het optreden van Super-
sister ongeveer twee en een half uur, voor
vele luisteraars was dat geen probleem
en bleef men geboeid luisteren. Maar
voor een deel van het publiek gaf dat
aanleiding tot het verlaten van de zaal,
vooral als de improvisaties leidden tot
minder makkelijk en gekoördineerd spel
verlieten vele jongeren, ze zijn waarschijn-
lijk niet veel gewend, het könsert. Of, wat
minder aangenaam was, men zag zijn heil
in het bederven van andermans luister-
genot. Speciaal het vertrappen van de
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Basgitarist: Ron van Eek
plastic bierglazen die in gebouw 'De
Krocht' worden gebruikt, en dat een af-
schuwelijk lawaai geeft, bleek voor velen
een waar vermaak.

Hoe het ook zij, ik heb woensdag-

avond twee en een half uur genoten van
Supersister, en daar konden de vertrapte
bierglazen en andere onbenulligheden niet
of nauwelijks afbreuk aan doen.

Herman

speelterreinen zandvoort nw. noord
anders dan gemeentemodel

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. <L WERF F

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

Vier, vier, zes, acht. Tuut, tuut, tuut,
tuut...' Hallo, met Robert Sinke'. 'Dag, je
spreekt met Ronald de Valk van de Zand-
voortse Koerant. Zeg, ik kon niet op die
avond zijn over die speelterreinen, maar
ik zou er toch wel graag wat van hebben
voor de koerant. Kan ik een keer langs-
komen voor een gesprekje?' Nou, dat is
geweldig zeg', anwoordt Robert Sinke, lid
van de ongeveer twee maanden geleden
geformeerde speeltuinraad in nieuw noord.

Ja, want het is een speeltuinraad en
geen wijkraad', zegt Robert een dag later
tegen mij in zijn flat aan de
Lorentzstraat. 'Je hebt nu al een paar
keer geschreven over een wijkraad, maar
dat zijn we helemaal niet. We houden ons
bezig met de aanleg van een paar speel-
terreinen en meer niet. 'Ja, maar tijdens
die oprichtingsavond is er een wijkvereni-
ging samengesteld, die zich inderdaad
allereerst bezig zou gaan houden met de
aanleg van een aantal nieuwe speelter-
reinen, maar daarna als echte wijkraad
verder zou gaan. Dat heb ik ook duidelijk
gesteld toen, in dat verslag', verweer ik
me. 'Nee dat is niet zo, maar ik geef toe,
het was een heel verwarrende avond. Ik
geloof dat de burgemeester wel graag een
buurtkomité of zo van de grond wilde
helpen, maar wij hebben nooit de pretentie
gehad een wijkraad te zijn. Dat zou
trouwens ook zeer ondemokraties zijn,
want we zijn helemaal niet gekozen'.
'Zijn jullie dan niet van plan hierna als
wijkraad door te gaan?' 'Nee, d.w.z. niet in
de huidige vorm. We zijn tenslotte niet ge-
kozen. Het meest zinnig lijkt mij dat de
speeltuinwerkgroep verkiezingen gaat or-
ganiseren voor zo'n raad. Maar we hebben
daar eigenlijk nog niet over gesproken,
ik weet helemaal niet hoe de anderen daar
over denken. Ik betwijfel ook of de be-
volking wel voldoende gemotiveerd is voor
zoiets. Aan de andere kant, die flatraden
funktioneren erg goed en we hebben
genoeg gemeenschappelijke belangen,
neem het circuit maar. Voorlopig houden
we ons echter bezig met speelgelegen-
heden voor de kinderen en dan zien we
daarna wel wat we gaan doen', aldus
Robert Sinke.

'Jullie hebben de twintigste een open-
bare avond gehouden voor de bewoners
van nieuw noord. Hoe was dat?'

'Nou we hebben op die avond de
uitslag bekend gemaakt van een enquête
waarin we de mensen hebben gevraagd
hoe ze een speeltuin het liefst wilden in-
richten. Voor de enquête hebben we 1000
formulieren rondgebracht en er 311 terug
ontvangen. Dat is dus 31% en dat vind ik
erg veel. De mensen konden d.m.v. dat
onderzoek hun voorkeur uitspreken voor die
voorzieningen die zij graag in zo'n speel-
tuin wilden aanbrengen. Wij hadden zeven
attributen voorgesteld — zandbak, water-
partij, klimrekken, losse speslelementen,
schommels en slingertouwen, speelheuvels,
gelegenheid voor balspel — en de mensen
konden ook non zelf suggesties doen.
Duidelijke preferentie bleek te bestaan
voor voetbalvelden en zandbakken. Vanuit
deze gegevens hebben wij een drietal
speelterreinen ingericht, één in de Lorentz-
straat, één in de Celsiusstraat en één in
Fahrenheitstraat. Aanvankelijk zouden dat

er vijf worden, maar daarvan zijn er twee
afgevallen. Die twee waren namelijk ge-
projekteerd in de omgeving van de Van
Heuven Goedhartschool en de Hummelpprd
kleuterschool. Nu die twee scholen in één
gebouw worden samengevoegd, is dat
plan gewijzigd'.

De speelplaatsen die de speeltuin-
raad heeft ontworpen dragen een geheel
ander karakter dan de terreintjes die de
gemeente tot nu toe heeft aangelegd. 'De
speelpleinen in Zandvoort zijn heel erg
claen en onnatuurlijk, in ieder geval weinig
aantrekkelijk om op te gaan spelen.
Daarom hebben wij de zaak radikaal an-
ders aangepakt. Het belangrijkste is, dat
we voor alles gebruik hebben gemaakt van
natuurlijke materialen, zoals hout, i.p.v.
harde ijzeren materialen en kunststoffen
die niet uitnodigen tot kreativiteit. Verder
is het niet zo kil en rechtlijnig ingericht,
het is wat rommeliger allemaal. We heb-
ben de zaak ook niet afgescheiden door
rubber tegels of hekken, maar door zand-
heuveltjes. Op die heuvels willen we
planten, bloemen en struiken aanbrengen,
zodat daar een mikroklimaat kan ontstaan
met vogels en vlinders en zo. Dat lijkt me
heel wat prettiger dan hekken. Bovendien
wordt zo de wind nog enigszins tegen-
gehouden.'

'Wanneer gaan jullie deze plannen
voorleggen aan de gemeente?'

'Dat weet ik nog niet precies, wat
ons betreft zo gauw mogelijk. We willen
proberen volgende week mei b en w de
financiële en techniese afwikkeling te be-
praten om zo vlug mogelijk te komen tot
een realisering van onze plannen. Het is
trouwens nog de vraag wie het gaat uit-
voeren, de gemeente of wij zelf. We heb-
ben in de speeltuinraad namelijk/ een aantal
mensen uit de bouw- en aannemerswereld,
dus het is eventueel mogelijk dat we het
zelf gaan doen. We hebben overigens op
die bijeenkomst met de buurtbewoners op
20 juni ook gevraagd of er mensen bereid
waren mee te helpen met de aanleg van
die speelplaatsen, paar kregen we een
redelijk aantal positieve reakties op. Per-

soonlijk ben ik er sterk voor om het zelf
te doen, omdat op zo'n manier de betrok-
kenheid bij de zaak veel groter wordt'.

Tijdens bovenstaand interview verwijt
Robert Sinke de koerant verscheidene
malen de term 'wijkraad' te hebben ge-
bezigd i.p.v. de term 'speeltuinraad1.
'Want het is een speeltuinraad en geen
wijkraad', aldus Robert Sinke, die verder
beweert dat er nooit enige sprake zou zijn
geweest van een wijkraad. En dat is niet
juist. Want tijdens de oprichtingsvergade-
ring van deze raad op 28 febr. j.l. werd een
'voorlopige wijkraad' ingesteld, die zich
bezig zou gaan houden met het ontwerpen
van een plan voor de aanleg van vijf
speelterreinen, alsmede met de koördi-
natie van de diverse flatraden. Een andere
taak van de 'voorlopige wijkraad' was het
binnen afzienbare tijd samenstellen van
een definitieve wijkraad op demokratiese
wijze. Het was toen de bedoeling dat de
wijkraad na het afhandelen van de speel-
tuinenkwestie een zekere autonomie zou
krijgen en met andere onderwerpen aan
de gang zou gaan.

Voor een verslag van deze avond ver-
wijzen wij naar de Zandvoortse Koerant
van 5 maart j.l. en het Haarlems Dagblad
van 1 maart j.l., in welke laatste krant een
artikel verscheen onder de kop 'Bewoners
Zandvoort Noord vormden wijkraad'. Ook
in dit artikel wordt herhaaldelijk gesproken
over een wijkraad en niet over een speel-
tuinraad.

Overigens vinden wij het streven van
de speeltuinraad om de speelterreinen in
nieuw noord voor de jeugd aantrekkelijk
te maken op zichzelf erg sympathiek. Veel
belangrijker echter vinden wij dat men
zo gauw mogelijk komt tot de oprichting
van een echte wijkraad met bevoegdheden
op bestuurlijk en financieel gebied. Daar
zullen de nieuw noordbewoners tenslotte
veel meer bij gebaat zijn.

Red.

r^r*

{fietsetiéeeftu
> de natuur

Wég lawaai, weg drukte l Zoek rust,
stilte, gezonde lucht...genietvan

't voorjaar... op de f ietsl

Van de 237 leerlingen van de zand-
voortse basisscholen, die eind mei verkeers-
eksamen hebben afgelegd, zijn er 225
geslaagd voor theorie en praktijk. De
uitreiking van de diploma's vond plaats
tijdens een filmmiddag met verrassingen in
gebouw 'De Krocht'. Alle kinderen kregen
een ijsje van Giraudi en de geslaagden
met de beste resultaten ontvingen een
waardebon van de basketballvereniging
Typsoos-Lions.

Rond de jaren zestig — waar blijft
de tijd — vervaardigde de in Zandvoort
woonachtige heer E. van Tetterode het
zogeheten Loeresbeeld en liet het bij wijze
van 1 april grap aanspoelen aan het
zuiderstrand. Sindsdien is het gehannes
met de sculptuur, afgekeken van de be-
roemde beelden van het Paaseiland in de
Stille Zuidzee, niet van de lucht geweest.
Het werd keer op keer omkranst, ontvoerd
en laatstleden 1 april in mootjes aan-
getroffen in de fontein voor het bordes van
het gemeentehuis. Ter gelegenheid van
dit verscheiden wijdde 'Zandvoort door
de mand' er een in memoriam aan. Dat
was te voorbarig. Eergisteren deelde het
Haarlems Dagblad mee dat Loeres weer
op zijn voetstuk aan de zuid boulevard
was geplaatst, na te zijn geheeld door de
steenhouwerij Lavertu. Een bedrijf met een
uitstekende reputatie op het gebied van
het vervaardigen van grafstenen.

De suksesvolle zandvoortse amateur-
wielrenner Roy Schuiten is als prof. toe-
getreden tot Post's formatie TI-Raleigh.
Tegenover een sportverslaggever verklaar-
de Roy: 'ik heb er tien dagen over lopen
denken. Uiteindelijk heb ik ja gezegd tegen
Peter Post.

Na zijn jongste overwinningen in
Olympia's Tour van Nederland en de
ronde van Engeland, meende Schuiten niet
langer te kunnen wachten met de overstap
naar de nrofwielrennerij.

Met het tekenen van het lukratieve
kontrakt maakt Schuiten abrubt een einde
aan zijn spektakulaire come-back als
amateur. Nadat hij aanvankelijk besloten
had te stoppen, omdat hij na het overlijden
van zijn vader teveel andere zaken aan 2ijn
hoofd kreeg, stapte- hij dit seizoen op
aandringen van KNWU-baancoach Frans
Mahn toch weer op de fiets.

De leerlingen van de Hannie Schaft-
school vierden afgelopen dinsdag de hele
dag feest op het plein van hun school ter
begroeting van de zomervakantie. De
meesters en juffen van hun school vonden
dit een plezieriger wijze om afscheid te
nemen dan het gebruikelijke schoolreisje.

Op het schoolplein was de hele dag
van alles te doen. Er was een rommei-
markt, er werden spelletjes gedaan, een
discotheek was aanwezig en tussen alle
bedrijven door konden de kinderen een
flesje prik en een pannekpek nuttigen op
een geïmproviseerd terrasje. De opbrengst
van de rommelmarkt was bestemd voor
het Schoolfonds. D.m.v. een stuk of tien
kraampjes trachtte men de aanwezigen te
verleiden een schilderijtje, boek of plastic
pistool te kopen. De spelletjes waren
zeer talrijk en gevarieerd.

Onder leiding van de onderwijzers
konden de kinderen zakken lopen, ballen
gooien, hoepelen, stuiteren op een grote
plastic bal, grabbelen in een ton en mee-
doen aan fietswedstrijden. Het geheel
werd muzikaal begeleid door een disco-
theek van twaalfjarige pupillen, die fana-
tiek bezig waren met het draaien van
radio Veronica-achtige platen. Twee dagen
tevoren was het afscheid reeds ingeleid
door de opvoering van een kindermusical.
Dat bleek zo'n sukses, dat men het de
dag daarna onmiddellijk heeft herhaald
in Nieuw Unicum.

Een leuk initiatief van de school-
meesters om eens wat anders te doen dan
die eeuwige schoolreisjes. Die worden ook
alleen nog maar georganiseerd omdat het
zo hoort.

Aanstaande maandagavond begint om
acht uur een openbare vergadering van
de psp-ppr kombinatie in het Gemeen-
schapshuis. Het programma voor deze
avond vermeldt o.a. de samenstelling van
een schaduwfraktie en de houding t.a.v.
de kollegevorming.

Adverterenjvia een wasrol ...

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In

het bezit ven zo'n fraai en antiek
geluldsapparaat? Nee, u kunt beter

via ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
dettger en u bereikt meer mensen.

No«m d» telefoon van de haak. en
draal nr. 2136 van do Zandvoortse
Koarant. Wij noteren uw annonce

voor on* dhwdag- of vrijdagnummer.
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VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Peeters heeft u wat zomaar 'n orgelkonsert
Bekendmaking

De Burgemeester van Zandvoort brengt in-
gevolge artikel 22, 2e lid van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening ter openbare ken-
nis, dat de raad dier gemeente bij besluit
van 18 juni 1974 op grond van artikel 21
van vorengenoemde wet heeft verklaard,
dat voor het terrein aan de Flemingstraat-
Prof. van der Waalsstraat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid.
Genoemd besluit ligt met tekening waarop
met een rode omlijning het genoemde ter-
rein is aangegeven voor een ieder ter in-
zage ter gemeentesecretarie op het bureau
volkshuishuisvestng en ruimtelijke ordening.
Zandvoort, 19 juni 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat met ingang van maandag 1 juli
1974 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie voor een ieder ter inzage ligt
een bouwplan voor het oprichten van het
Ie gedeelte van het activiteitencentrum
bestaande uit een sportzaal op een terrein
aan de Flemingstraat - Prof. van der Waals-
straat.
Gedurende de termijn van de terinzageleg-
ging kan een ieder schriftelijk bij burge-
meester en wethouders bezwaren tegen het
bouwplan indienen.
Zandvoort, 21 juni 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking
De directeur van de dienst van publieke
werken maakt bekend dat het gemeente-
bestuur heeft besloten het gemeentelijk
badhuis met ingang van 1 juli a.s. te
sluiten.
Het nemen van een douche- of kuipbad zal
daarom voor het laatst op zaterdag 29
juni 1974 mogelijk zijn.

C. H. Vogt

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt,
ter voldoening aan artikel 26 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat
het door de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 18 juni 1974 vastgestelde be-
stemmingsplan „Paviljoen Zuid" van maan--
dag 1 juli 1974 af gedurende één maand
ter gemeentesecretarie pp het bureau volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening, voor
een ieder ter inzage ligt.
Zij die zich tijdig met bezwaren tot de
gemeenteraad hebben gewend kunnen ge-
durende deze termijn bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland schriftelijk be-
zwaren tegen de" vaststelling van dit be-
stemmingsplan indienen.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
ieder, die bezwaren heeft tegen de wijzi-
gingen in de voorschriften, welke bij de
vaststelling van het plan zijn aangebracht.
Zandvoort, 19 juni 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt be-
kend, dat overeenkomstig artikel 28 lid 6
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
ingaande maandag 1 juli 1974 gedurende
een maand ter secretarie op het Bureau
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
voor een ieder ter inzage ligt het besluit
d.d. 16 april 1974 no. 296 van Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland houdende
goedkeuring van de aanvullende voorschrif-
ten met betrekking tot de uitbreiding van
keukens, vastgesteld bij raadsbesluit van
28 augustus 1973 nr. 10.
De inspecteur van de ruimtelijke ordening
en zij die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als tot Gedeputeerde
Staten hebben gewend, kunnen gedurende
bovengenoemde termijn bij de Kroon beroep
instellen.
Zandvoort, 24 juni 1974

De Burgemeester voornoemd,
A. Nawijn

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43

Zandvoort • Telefoon 2756
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

aan f e bieden:
Nordmende KTV van f 2795,- voor 1995,-
Philipstun.lverst. 22RH720-J 1495,- „ 995,-
Sony portable radio -f 198,- „ 158,-
Thoshiba „ -f 248,- „ 198,-

SffiiQOPYGE prijzen hè?!

l

Nog nooit werd ik zo goed in de
gelegenheid gesteld om een konsert van
zeer dichtbij mee te maken. Het konsert
dat Paul van Veelen jongstleden zaterdag-
middag In de rk Bavo te Haarlem gaf was
in zoverre anders dat ik ook een zeer
klein aandeel hierin had. De regestranten-
rol, die me door da oks-organlst van de
hervormde kerk alhier in de schoenen
werd geschoven, houdt In, dat ik af en toe
een bladzij moet omslaan en wat meer
dan af en toe een ruk aan een register
moet geven.

PEETERS ZANDVOORT B.V. - HALTESTRAAT 56
TEL. 02507-3618

Zclfst. werkster gevraagd, j
tijden n.o.t.k. Telef. 5110.1

"

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023—377767.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. HesMls

Leidsevaart 82. tel. (023)
31 6092 • Haarlem

D. W. DE BIJLL
NACHENIUS

oogarts
Haarlem

AFWEZIG
van 28 juni tot 22 juli

J. G. ANDERSON
arts

AFWEZIG
van 5—26 juli
Waarnemers:

dr. Flieringa, dr. Zwerver,
dr. Drenth

Te koop jonge spaniel pups.
Tel. 4063 of 3393.

NEHEIM HOSTEN
Sauerland

Modern pension a. bosrand
zonder ontbijt ƒ 10,—, R
met ontbijt f 12,50 p.p. l

H. Hecker, Flammberg 21 •'
Neheim Hüsten (576)

Duitsland - Tel. 3 22 67

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Wonlngruil
Amsterdam—Zandvoort

AANGEB. 1e et. 4 kam. +
douche, op goede stand.
GEVR. klein benedenhuis in
het centrum. Telef. 4063 of
3393.

Werkster gevr. voor 2 ocht.
p.w., tevens vakantiehulp
(ochtenduren) vanaf 30 juli
tot 31 aug. Tel. 3681 (bel-
len na zes uur).

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

Voor
omroepers

bellen 2135

|Te huur Dr. Gerkestr. royale
Bgaragebox, huurprijs ƒ 50,—
Fp.m. Inl. tel. 070—2093 11,

na 19 uur 015—56 11 38.

Te koop modern opklapbed,
kastmodel, z.g.a.n. Telefoon
023—32 68 02.

Kok ambulant biedt zich aan
voor de weekends. Telefoon
023—32 08 86.

Te koop aang. leuk rijpaard
hoogte 1.50 m eventueel ge-
heel compleet met rijzadel
en trens. Prijs ƒ 1975,—.
Tel. te bevr. 02507—2252.

Werkster gevr. (boven 18
jr.) maandag- en vrijdag-
ochtends, ƒ 6 p.u. Booker,
Brederodestraat 172, telef.
3542.

EEN GEHEIM UIT
HET VERRE OOSTEN
Als u last hebt van reuma-
tiek, spierpijn en spit, stijve
schouders, hoge bloeddruk,
zenuwpijnen en overver-
moeidheid, draag dan een
originele Japanse

Magnetische
Gezondheidsband
Prijs vanaf ƒ 39,50.

Verkrijgbaar:
Parfumerie

H I L D E R I N G
• Cerkstraat 23 • Tel. 2107
l

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren.
5 jaar garantie op binnen-
werk". Normale prijs ƒ 1300,
voor f 695.-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KU NSTGEBIT-REPAR ATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Dagblad „PAROOL" (mid-
dagkrant) vraagt FLINKE
BEZORGERS (ook vakan-
tiehulp) v. strand en dorp.
Adres: A. Keesman, A. J.
v. d. Moolenstraat 76. Tel.
2110.

Te huur v. permanent gem.
gestof. kamer met keuken,
/ 150,- incl. gas, licht,
water, voor beslist nette
dame. Te bevr. Van Ostade-
straat 3.

VAKANTIEHULP
periode 15-7 t/m 2-8
om mee te rijden op

vrachtwagen van Excelsior.
Na 20 uur aanmelden:

Brederodestraat 71

Loodgietersbedrijf
TH. A. LOOS

Keesomstr. 31, ZandvoortJ
tel. 02507—5207

MET VAKANTIE TOT 22/Cj]
noodgevallen 4839

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

CONDOOMS!
Nergens voordellgerl

D U R E X GOSSAMER *
D U R E X FETHERLITE
N.V.S.H. (concep) ROSE

1 TIJDELIJK 6 STUKS

G R A T I S
BIJ AANKOOP VAN

12 STUKS
UW WINST ƒ 4,50' of ƒ 6.-

B O O K S H O P
Buureweg 7 (a.d. Kerkstr.)

t KindarwinNtje
Uw adn» voor Uu* UadV'
kkerties, van 2—14 laar.
Buureweg 1—3. Tel. 6530

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

V A K A N T I E - T I P S

Slaapzakken v.a. 39,75
kinderslaapzakken 29,75
Wollen plaids v.a. 19,90
Bikini's v.a. 19,90
meisjes bikini's v.a. 14,90
Zwembroeken v.a. 14,95
jongens zwembr. v.a. 9,90
T-shirts v.a. 8,90

KU IK-TEXTIEL
Grote Krocht 30/32

Tel. 6975

WORDT NU LID van de
basketbellvereniging

Typsoos Lions!!

Aanmeldingen of inlichtin-
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34.

Te koop zeilende catamaran
(Hina) 6,6 m lang, 16 m2
taankleurig tuig en verder
alles erop en eraan. Telef.
02285—1370.

Het Willebrordtsorgel waarop het
konsert plaatsvond heeft ongeveer zestig
van die knoppen en het hangt vooral van
de muziek af of de regestrant veel of
weinig te doen heeft. Paul van Veelen
heeft getracht iedereen tijdens dit konsert
aan zijn trekken te laten komen. Zijn pro-
gramma varieerde van zeer oude zestiende
eeuwse tot twintigste-eeuwse muziek

Het openingsstuk waar Van Veelen
mee begon, de 'Suite de faux bourdons'
van een anonieme meester leverde voor mij
althans geen moeilijkheden op, voor dit
stuk gebruikte Paul alleen de tongwerken,
welk geluid een middeleeuws tintje aan
het anonieme werk gaf. In de volgende
drie stukjes respektievelijk van Peraza,
Dandrieu en Cpuperin leverde het regis-
treren ook weinig moeilijkheden op, ook
Paul had hier weinig moeilijkheden mee,
hij had opzettelijk een paar makkelijke
openingsnummers gekozen. 'Dat geeft
moed voor de rest van het konsert', aldus
de organist. De Pastorale van J. S. Bach
vond Van Veelen zelf nog het moeilijkst,
de zenuwen leidden dan ook een enkele
keer tot het struikelen over vingers en het
uit het oog verliezen van de partituur.
Na de Pastorale volgden een drietal
Flötenuhrstücke van Haydn, drie heel
makkelijke en knullige stukjes die bepaald
niet het hoogtepunt van dit konsert waren.

Na al deze oude muziek stond er een
Romanze van Reger op het programma,
sen hyper romantics ietwat zoetig stuk
dat op het 'romantiese' Adema orgel wel
tot zijn recht kwam. Het hoogtepunt van
dit konsert werd gevormd door de 2e Fan-

Jtaisie van Jehan Alain. Wat deze jong
'/gestorven, hij sneuvelde voor het lieve

vaderland in W.O. 2, organist er toe
bracht om zulke trieste en wrange kom-
posities te maken is me niet duidelijk. Uit
al de werken van deze komponist, zijn
zuster is de bekende Marie Clair Alain,
spreekt een eenzaamheid en pessimisme
die ik bij geen ander komponist tegenkom.
Natuurlijk is het overkomen van deze
gevoelens afhankelijk van de interpretatie,
maar de rustige manier waarop Paul Alains
2e Fantaisie voordroeg kwam zeker ten
goede aan de inhoud van dit geweldige
stuk muziek. Ook mijn taakje werd bij dit
laatste onderdeel interessant omdat er
vrij regelmatig een register bij of weg
moest, en soms had ik er echt mijn handen
aan vol.

Na afloop van deze zaterdagmiddag-
konserten wordt het publiek in de gelegen-
heid gesteld om een kijkje achter de
orgelschermen te nemen. Zo ook deze
middag, een vijftiental geïnteresseerden
lieten zich de uitleg van Paul van Veelen
welgevallen. Een paar orgelfanaten namen

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem.
Telefoon: 023 -31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. Vfcd. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame • Inzetten van ruiten

Gevestigd I87S • GlMVM-zakwingvn

toch geen genoegen met de simpele voor-
stelling die Van Veelen ervan maakte en
wilden in diskussie gaan over een paar
onbelangrijke detailpunten, maar de orga-
nist zag er geen heil in om hierop in te
gaan. Wel wilde hij even kwijt dat het
orgel waarop hij zojuist zijn konsert had
beëindigd verre van ideaal was. Zijn voor-
keur gaat uit naar een mechanies orgel,
en niet het elektriese waarvan het Wille-
brordus orgel er een van is. Op een rne-
chanies orgel kun je namelijk, en dit is
juist voor de moderne avantgarde muziek
belangrijk, door middel van het aanslaan
de voortgebrachte toon beïnvloeden. Op
een elektries orgel is dit niet mogelijk,
de toon is er of is er niet, maar een
tussenweg is niet mogelijk.

Na een kwartiertje waren de aanwe-
zigen uitgevraagd en konden we de gewei-
ven van de basiliek verlaten. Een orgel-
kpnsert zat erop, het was tijd voor een
pilsje. Herman

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Sommige mensen ruiken

een brand .. .

Maar lang niet iedereen is in het

bezit van een reukorgaan dat zo ge-

voelig is dat hij de penetrante geur

van een vuurhaard opsnuift.

De meeste mensen zijn daarom aan-

gewezen op een plaatselijk blad

waarin het nieuws over een brand en

tal van andere gebeurtenissen te
lezen staat.

Bent u nog geen abonné?

Bel 2135 en u krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags in de bus.

Adverteert

in dit blad

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies

geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
karnerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 81.300,— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat II • Telefoon 5531

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

&

WONING INRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wrj maken gaarne vrijblijvend offerte

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

:' familie'Xp.'hanclelsdrukwerk . • '
.':•", ' < • ' ' : ' .;.""- : '.'- ;-' : '^-"i'-'v''^:-''-''''•','• - : ' • • ' • ' • " ' • • .-•/
dirtlldcérij Öj^Utv/hgertenbach

achterweg ï, tel. <»5Sï; Zandvoort



Voor U en Uw gasten!
Op MAANDAG 30 JUNI beginnen wij weer met
onze populaire DAG- EN MIDDAGTOCHTEN, b.v.:

Den Haag / Madurodam
Volendam / Zaanse Schans
Aalsmeer • Delft - Rotterdam
Brussel
Gouda • Doorn • Soestdijk
Alkmaar (Kaasmarkt)
Amsterdam

VRAAGT ONS PROGRAMMA.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

BACHCONCERT
NED. HERV. KERK

WOENSDAG 3 JULI A.S.
Aanvang 20.30 uur door Noordh. Philh. Orkest.

Soliste:

MARION VAN HARREVELD
clavecimbel

Kaarten a f 4,50 verkrijgbaar bij VVV,
Raadhuisplein en 's avonds aan de kerk.

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

BOÜMAN
HALTESTRAAT 32 • TEL. 4161

Zaudvooxtse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstcaat 61 • Telefoon 5351

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort - Tolafoon 4973

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

Machinale

Smirna's en
originele Perzen

KUIK M E U B E L E N

Passage 13/15 - Tel. 6975

Algemene Bond
van Bejaarden

afd. ZANDVOORT

Het Bestuur heeft voor de Zandvoortse bejaarden
(ook vanaf 55 jaar bent u welkom) in ons
prachtig Sportfondsenbad gereserveerd. In het
verwarmde binnenbad kunt u vanaf MAANDAG
1 JULI van 10.30 tot 11.30 uur bij voldoende
belangstelling wekelijks onder deskundige leiding
in besloten sfeer deelnemen aan ons Bejaarden-
uurtje. Raadpleeg uw huisarts tevoren.
Aanvangskosten ƒ1.75 per persoon.

Wogens vakantie

GESLOTEN
VAN

lO-7-74 i/m 3-8-74
Accountantskantoor A. HOEKEMA

FR. ZWAANSTRAAT 82

adverteren

doet verkopen

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie kU»r taraijl U wacht «f winkelt.

Ruime s.rtorln* OEZOW>HIU>8SANBALEN
•n erl»la«l* ZTCUME MMLBN.

ZATfitDAOSMITOAOS Q E S L O T E N
Kerfc*tr.Mt 32 - Tekfaan 22*4

E I K E N
meubelen en klelnmeubeleti

't INTERIEUR • Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

HEREN:
Animo voor amateurtoneel ?

Wordt dan spelend lid van
„OP HOOP VAN ZEGEN"

Lorentrsstraat 473 Telefoon 6223

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerling!) Onnessir. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

( R E C T I F I C A T I E )
Tot onze spijt werd door een misverstand onzerzijds In ons nummer van 14 dezer een verkeerde

advertentie van de Shell geplaatst.

gegarandeerd door Shell

radiaalband
Een radiaalband van

een Zweeds topmerk.
Nu op ons Shell-station.

In twee uitvoeringen.
Als textielgordel- en staal-
gordelband. Vanaf ƒ 80.-
inclusief montage en BTW.

En mocht u nog niet
direktaan nieuwe banden
toe zijn, dan kunt u ze
gerust nu al kopen. Want
wij monteren ze ook later
voor u. Eveneens gratisl

inclusief BTW en montage. Balanceren
slechts f 12,50 per 2 wielen incl. BTW.

QUICK SERVICE BEDRIJF Dr. C. A. Gerkestraat 80 Zandvoort

DUINZICHT Tel: 02507 - 3287

Expl. B. M. Bakker

.TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 10 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Zelfs een stem

als een klok . . .

Haarlemse Muziekschool
Lakenkopersstraat 2 - Haarlem
tel. (023) 320617
direkteur: J-Michael Nuyten

Aanmelding geopend voor het
nieuwe kursusjaar
Amateurafdeling
- kursus Algemene Muzikale Vorming voor kinderen

van 6 t/m 8 jaar
- koorklas voor kinderen
- lessen op alle instrumenten en solozang
- speciale kursussen voor: theorie/solfège, muziekbegrip,

samenspel en opleiding leden harmonie/fanfareorkes-
ten en brassbands, jazz- en lichte muziek

Vakopleiding
- Volledige opleiding met rijkserkenning tot de akte

muziekonderwijs A voor alle instrumenten en solozang
en tot de akte Algemene Muzikale Vorming.
Praktijkdiploma kerkorganist, koordirigent en dirigent
harmonie- en fanfareorkest.
Voorbereidende vakopleiding (te kombineren met
middelbare schoolopleiding).
Prospektus wordt op aanvraag toegezonden.
Spreekuur direkteur volgens afspraak.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
OENESTEIN

Ampèrestraat 2/beek Kamerlmgh Onnesstraat
Postbus 48, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. Install. - ErJc. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOVJWPAXKETTEN

Wis niet toereikend om uw
artikelen onder de aandacht
van het zandvoortse publiek

brengen. Vroeger ging
t nog. Toen deed de

dprpsomroeper het. Maar
|die is niet meer.
U hoeft 't hoofd echter niet
in de schoot te werpen want
de Zandvoortse Koerant is
er om de ingezetenen op
|uw aanbiedingen attent te
maken. De krant die 2 maal
in de week verschijnt en
door de lezers van a tot z
jwordt gespeld. Dat geldt
uiteraard ook voor uw ad-
vertentie.

U kunt ons bellen onder
nummer 2135 of uw annon-
ce sturen naar postbus 151,
t.n.v. Zandvoortse Koerant

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng zo dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

Er l.i noaHsse lucht, er zijn
nofl_vQOT|seD bloemen.
Trekor % op de flets op ultl
<u i'̂ j f *'* i' *. fj ,
* Vf '*" ' 'S ' \',-/- *

*» *

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN eanduoorrse hoeranr
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diskussie tijdens rondgang
eerste nieuwbouwhuis
in noordbuurt

Afgelopen vrijdagmiddag waren wij
aanwezig op de receptie van de heer
Wagenaar ter gelegenheid van de opening
van zijn nieuwe huis anneks kantoor. Dé
woning van de archltekt Wagenaar Is
gelegen op het Jan Snijerplein, midden in
de noordbuurt. Het drie verdiepingen tel-
lende huis stijgt torenhoog uit boven da
bescheiden vissershuisjes van de oude
wijk. Vanaar dat wij het vinden detoneren
In de buurt.

En meneer Wagenaar weet dat. Hij
komt op de receptie dan ook onmiddellijk
naar ons toe om zich te verdedigen tegen-
over ons. 'Jullie vinden dat het hier niet
past hé?' Dat klopt. 'Nou, ik vind dat
het wel past'. Ach, kom nou toch. Meneer
Wagenaar, zenuwachtig, roept een paar
mensen om hem bij te staan in zijn woor-
denstrijd met ons. Eén van hen is het er
mee eens dat het huis niet past. 'Maar',
zegt hij, .hierbij past niks. Alle huisjes
die hier staan, komen voort uit een sociale
armoede die er was toen ze gebouwd
werden. Die toestand is er nu niet meer,
dus vandaar dat alles wat nieuw wordt
gebouwd hier niet past'. 'Precies, en
daarom moet er niks nieuws worden ge-
bouwd. Er bestaat een groot verlangen om
deze huisjes zo te handhaven. Aan dat
verlangen zouden we tegemoet moeten
komen. Er zijn mensen genoeg die die
huisjes willen opknappen', is ons antwoord.

Meneer Wagenaar neemt weer het
woord. 'Weet je wat mij nou prikt. We
kennen elkaar al een tijdje en we gaan
redelijk met elkaar om en dan neem ik
jullie kwalijk dat je wel schrijft over mij
en mijn huis en niet over die lelijke flats
aan de boulevard'.

'Nou zeg, dat is het toppunt. Daar
hebben we jarenlang tegenaan getrapt in
de krant', aldus ons verontwaardigde kom-
mentaar. Meneer Wagenaar is een argu-

ment kwijt. Dan krijgen we de volgende.
'Een tijdje geleden is die noordbuurt-

problematiek in de picture gekomen. En
d.m.v, tendentieuze berichtgeving is daar
politieke munt uitgeslagen'. Voordat we de
kans krijgen hier iets tegenin te brengen
ratelt de architekt door. 'Bij de bouw van
dit huis heb ik aandacht besteed aan de
omgeving waarin het staat. Ik heb het
geprobeerd aan te passen aan de buurt,
zoals ik het goed vind. Zo heb ik het bij-
voorbeeld wit laten schilderen in oud-
zandvoortse stijl. Je kan daar natuurlijk
wel over twisten, maar ik vind het hier
passen', aldus een zich krampachtig ver-
dedigende heer Wagenaar, die vervolgt:
'Het is ook mede voor het Genootschap
Oud Zandvoort (waarvan de heer Wage-
naar voorzitter is) belangrijk, dat ik in de
noordbuurt een huis heb staan in noord-
buurtstijl, een huis dat kwa grootte, stijl
en karakter past in de wijk'.

De diskussie wordt even onderbroken
als de bouwkundige wegloopt om een
aantal vrienden te begroeten en door het
huis rond te leiden. Wij maken van de
gelegenheid gebruik om een glas rosé en
een sevenupje te drinken en we merken
de aanwezigheid op van de vvd-raadsleden
Attema, Joustra, Rudenko, Couyreur en
mevr. Hugenholtz, het socialistiiese raads-
lid Weber, de makelaar Cense, hotelhouder
Van Duivenvoorde, architekt Van Oostrum,
zijn kollega Sterrenburg en mensen van het
Genootschap Oud Zandvoort en De Wurf.

Na een kwartier gaan we de heer
Wagenaar opzoeken om de diskussie
voort te zetten Als we hem zien, wordt hij
net gefeliciteerd noor een paar mensen'
'Het is een prachtig huis hoor', zeggen ze.
'Ik ben blij dat u er zo over denkt, in
tegenstelling tot andere mensen', ant-
woordt de eigenaar. 'Oh, zijn er mensen
die dit niet mooi vinden?' vragen zijn gas-
ten. 'Ja, wij bijvoorbeeld', zegnen we dan,
'we vinden het niet in de buurt thuishoren'.
'U vind het niet in de buurt passen.
Wat bedoelt u daar mee? Als ik hier het

raam uitkijk zie ik een flatgebouw. Past
het daar soms niet bij?'

We kijken het raam uit en zien het
topje van Hotel Bouwes uitsteken boven
de noordbuurthuizen. 'Wat wilt u dan,
allemaal flats neerzetten zodat het huis
van meneer Wagenaar hier past?', luidt ons
antwoord.

Meneer Wagenaar komt tussenbeide.
'Wat vinden jullie dan zo mooi aan die
noordbuurt? Die schuur daar? (Hij wijst
op het meest lelijke gebouw in de om-
geving). Wil je dat zo graag opknappen?
Kijk, ik was al jaren geleden bezig met
de noordbuurt, toen was die hele beweging
nog niet begonnen, toen schreven jullie
er nog niet over en toen was ik er allang
mee bezig'. Het arsenaal van argumenten
en motieven van de architekt blijft zich
gedurende de diskussie voortdurend uit-
breiden. Zo is de buurt het symbool van
de armoede, woonden er vroeger gezinnen
met zeven kinderen in hele kleine huisjes
en ontstond zo de wens de boel af te
breken. 'Het is leuk om er naar te kijken,
niet om er in te wonen', zegt een vriend
van de heer Wagenaar. Dat er tientallen
mensen zijn, die graag zo'n huisje willen
kopen om het op te knappen, daar heeft hij
blijkbaar niets mee te maken. Een andere
aanwezige vindt dat de aktie rondom de
noordbuurt te laat is begonnen. 'Daar
hadden jullie vijf jaar geleden mee moeten
beginnen. Nou is alles al vastgesteld'.
'Ja, maar de huisjes staan er toch nog',
brengen wij daar tegenin, 'als je ze echt
wil behouden, dan kan dat'.

Meneer Wagenaar springt daar op in.
'Ja, die aktie, die is ook pas een paar
maanden bezig hoor', zegt hij. 'Nou en?
Wat wou je daar mee zeggen?' 'Hè wat,
oh, dag mevrouw Ottenbros, fijn dat u
bent gekomen'.

Na zo nog een tijdje te hebben heen
en weer gepraat onderbreekt Wagenaar
het gesprek. 'Leontine, niet ballen tegen
de muur'..Leontine is zijn dochter, ze mag
geen voetbal gooie tegen de mooie witte
muur van het huis van haar vader.

'Zeg, maar jullie moeten nog maar
eens terugkomen voor een gesprekje', zegt
heer Wagenaar als we zijn huis verlaten.
'Ja, dat zal wel moeten', zeggen we dan.

Als we weglopen zien we een paar
foto's van de noordbuurt oude stijl aan de
wand hangen. Het doet ons denken aan

de foto's van bossen en nieren die vaak in
flats hangen. Rond. V.

zandvoort door de mand

'De gemeentewet gaat ervan uit dat
aan de raad, als hoogste bestuursorgaan,
alle regeling en bestuur is gelaten. Uit
deze raad wordt een kollege van dagelijkse
bestuurders gevormd, dat de direktieven
van de raad uitvoert en over dit dagelijks
bestuur verantwoording aflegt. De praktijk
heeft dit stelsel echter duidelijk overvleu-
geld ...' Zo begint een j.l. woensdag door
het bestuur en de raadsfraktie van de
pvda in Zandvoort uitgegeven verklaring
(zie elders in dit nummer) inzake deelname
aan b en w.

En het is of de duvel er mee speelt.
Een dag later komt burgemeester

A. Nawijn de door de pvda gesignaleerde
ontwikkeling In hoogst eigen persoon
Illustreren. In plaats de door het voor-
noemde hoogste bestuursorgaan aangeno-
men motie tot het Instellen van een
naaktstrand metterdaad uit te voeren, dat
burgemeester en wethouders In hoffelijke
termen Is opgedragen, belegt hij met de
haarlemse officier van justitie een pers-
konferentie, waarin hij meedeelt dat naakt
baden en zonnen aan het strand nog
steeds een zonde tegen de wet Is. En wel
zodanig dat er een straf op staat van
maksimaal 2 jaar of een geldboete van

f 600. De hoofdofficier van justitie wil
nog even kwijt dat overtreding van wets-
artikel 239 (openbare schennis der eer-
baarheid) door de zittende magistratuur
niet kan en mag worden getolereerd of
over het hoofd gezien. Van een bloterik
kan Immers worden verondersteld dat hij
met opzet de goede zeden krenkt. En dan
valt de bijl op het raadsbesluit: 'de plaat-
selijke overheid Is niet bevoegd artikel 239
naast zich neer te leggen'.

Toch mag dit vonnis — zonder enige
voorafgaande procedure geveld In kolbert
In 't gemeentehuis — absoluut niet worden
uitgelegd als ondermijning van de betref-
fende beslissing. 'Een dergelijk verwijt
kan alleen komen van mensen, die de
motie verkeerd hebben begrepen', aldus
de heer Nawijn.

De burgemeester doelt kennelijk op
het slag mensen dat met ons van mening
Is, dat een door de gemeenteraad genomen

.beslissing niet op een middag door de
week en zonder slag of stoot door de
burgemeester in vereniging met de hoofd-
officier van justitie om zeep kan worden
geholpen. En die, zoals wij, vinden dat
het hoogste bestuursorgaan van de ge-
meente de burgemeester ter verantwoor-

ding dient te roepen voor zijn eigenmachtig
en eigenzinnig optreden In deze zaak.

Al was het alleen maar om duidelijk
te maken dat de praktijk deze pre-historiese
handelwijze heeft achterhaald.

De pvda wil in het kollege en legt in
een moeizaam en omslachtig geformuleerde
verklaring uit waarom. Volgens partijbe-
stuur en raadsfraktie is alles ondergeschikt
'aan de beduidende waarde die moet
worden gehecht aan het vertegenwoordigd
zijn in een efficiënt en adekwaat dagelijks
bestuur'. Ook de samenwerking met poli-
tieke tegenvoeters In b en w kan en mag
geen breekpunt zijn. 'In het algemeen zijn
er weinig of geen belangrijke gemeentelijke
voorzieningen die een duidelijk principieel
socialistles, christelijke of liberale achter-
grond hebben', aldus de pvda Zandvoort.

Wij kunnen ons voorstellen dat er in
Zandvoort nog socialisten zijn die zich na
lezing van deze stelling afvragen wat het
nog voor zin heeft socialist te zijn en op
de pvda te stemmen ALS HET IN DE
PRAKTIJK TOCH GEEN MOER UITMAAKT.
Het enige wat er blijkbaar nog op aan-
komt Is een plaats te veroveren in b en w.
Daar heeft de pvda Zandvoort zelfs de
verloochening van het socialisme voor over.

2 juli
3 juli
4 juli
5 jul i
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli

H.W.
01.49
02.27
03.06
03.46
04.21
05.00
05.29
06.03
06.33
07.07
08.01
08.54
09.55
11.04
12.18

L.W.
09.39
10.29
11.14
11.54
00.11
00.48
01.21
01.58
02.25
03.01
03.33
04.20
05.17
06.24
07.44

H.W.
14.11
14.57
15.33
16.10
16.50
17.19
17.56
18.21
19.00
19.36
20.22
21.20
22.22
23.36
— . —

L.W.
22.10
23.00
23.35
— . —
12.29
13.04
13.33
14.04
14.38
15.12
15.J56
16.46
17.54
19.04
20.20

thijsse's nalatenschap
te zien in huis in de duinen

eanduoorrse hoeren!'

Wekenlang trok de rond de figuur van
dr. Jac. P. Thijsse ingerichte tentoonstel-
ling 'De bloemen en haar vrienden' op
Caprera in Bloemendaal tal van bezoekers.
Nu is deze unieke eksposltle ook In Zand-
voort te zien en wel tot 31 augustus a.s.
In het Huls In de Duinen.

De officiële opening geschiedde vrij-
dagmiddag door burgemeester Nawijn na
een inleidend woord van de heer C. J.
Reinalda, direkteur van het Huis in de
Duinen, die de dames Nawijn, Niessen en
Van Zalinge bloemen aanbood en zijn spijt
uitte over het feit dat de heer Niessen
die zo'n belangrijk aandeel heeft gehad in
de voorbereidingen van deze tentoonstel-
ling door ziekte verhinderd was de opening
bij te wonen.

De burgemeester zei met genoegen
bevestigend te hebben gereageerd op het
verzoek van de heer Van Zalinge, sekre-
taris van de Natuurbeschermingskommissie
Zuid-Kennemerland, om deze ekspositie
te openen, mede omdat hij daardoor in de
gelegenheid werd gesteld een kompliment
te maken aan de heer Reinalda, die zich
steeds zo vindingrijk toont in het doen
funktioneren van het Huis door er telkens
opnieuw een stukje kuituur te brengen.
Sprekende over dr. Jac. P. Thijsse ver-
geleek burgemeester Nawijn het eventjes
vlug een foto nemen van een bloem, een
plant of een dier zoals men dat tegen-
woordig doet met de manier waarop
dr. Thijsse te werk ging: een schetsboekje
tevoorschijn halen en daarin met potlood
iets dat hem trof, vastleggen. In dit ver-
band wees burgemeester Nawijn op het
gevaar dat we in ons onderwijs lopen nu bij
de tekenles de handvaardigheid niet meer
wordt gestimuleerd, er zelfs nauwelijks
aandacht aan wordt geschonken door de
nieuwe lichtingen onderwijzers, die alleen
maar oog hebben voor 'vrije ekspressie',
terwijl kinderen toch ook moeten leren
kopiëren. Na een interessante beschrijving
te hebben gegeven van de figuur van
dr. Jac. P. Thijsse verklaarde de burge-
meester met woorden van groot respekt
aan deze grote landgenoot de tentoonstel-
ling voor geopend.

Nadat de heer Van Zalinge het op-
nieuw uitgegeven boek 'Onkruid' van een
tijdgenoot van dr. J. P. Thijsse, Frederik
van Eeden, alsmede een eksemplaar van
'Beschermde planten en dieren' aan bur-
gemeester Nawijn had overhandigd, memo-
reerde spreker met voldoening de mede-
werking die bij de diverse aktiviteten van
de natuurbeschermingskommissie steeds
van het zandvoorse gemeentebestuur werd
ontvangen. Ook de heer Van Zalinge

nieuws kort
en klein

Het eerste vuurwerk van het zomer-
seizoen '74 zal a.s. zaterdag 6 juli worden
afgestoken aan het strand voor de rotonde.
Voor het eerst sinds jaren zal er weer
entree voor het pyrotechnies festijn worden
geheven: een piek voor volwassenen en
voor kinderen half geld. In verband hier-
mee zal de strandweg, een gedeelte van
de noord boulevard en het Burgni. v. Fene-
maplein met dranghekken worden afge-
slpten. B en w hebben hiervoor toesterr-
ming verleend.

Plaatsgenoot Wim Jansen is geslaagd
voor het diploma medies analist. Zijn
studiegenote en verloofde, Francien Govers,
kwam "eveneens in het bezit van het
analistendiploma.

De jaarlijkse inzamelingsaktie van het
Rode Kruis, die evenals voorgaande jaren
werd verzorgd door medewerkers(sters)
van de afd. Zandvoort, heeft ruim ƒ 6800,—
opgebracht. Het Rode Kruis dankt iedereen
die aan dit fraaie resultaat een bijdrage
heeft geleverd.

De navolgende leerlingen van de
eindklas van de openbare MAVO school,
Wim Gertenbach, zijn geslaagd voor het
4-jarig MAVO-diploma:

M. L. Blaauw, C. M. Bluijs, J. H. Bol,
J. M. Boon, R. Brakel, J. van den Berg,
H. van Elk, P. W. M. van Eist, A. J. T. van
Eist, J. W. Flinterman, Th. T. Groen,
F. W. de Groot, G. Hoekstra, F. O. M.
Hofstra, H. C. de Jong, R. M. de Jong,
R. de Jong, Ch. C. M. Jongbloed, P. C.
Kerkman, L. Keur, T. Y. Kievid, J. P. Klijn,
J. G. Koper, J. J. van der Leden, E. J. J.
Meijer, T. Molenaar, A. E. Nawijn, K.
Ouwerkerk, E. Sebregts, G. E. Smith,
S. van Soolingen, M. Verburg, E. Verzijl-
bergen, S. Weber, W. Wiebes, J. J. Zwem-
mer en L. Zwemmer.

Drie kandidaten werden afgewezer,
en zes kandidaten kregen gelegenheid tot
hereksamen.

schetste de figuur van de grote natuur-
kenner en bioloog Jac. P. Thijsse, waarna
hij met nadruk vaststelde hoe wij voor
onze zuurstof, ons water en ons voedsel
op bomen en planten zijn aangewezen,
daarbij nog eens op het grote belang
wijzend van het behoud van ons nog res-
terend groen. Met een woord van dank aan
de heer Niessen en de 84-jarige heer Hout,
die met zoveel kennis van zaken de ekspo-
sitie hebben ingericht, besloot de heer
Van Zalinge zijn toespraak.

Een bezoek aan de tentoonstelling
kunnen wij van harte aanbevelen. Het is
een fijne belevenis gekonfronteerd te
worden met oude jaargangen van de
Levende Natuur, een tijdschrift dat trou-
wens nog steeds bestaat, met de boekjes
'Van Vlinders, Bloemen en Vogels' van
E. Heimans en Jac. P. Thijsse, een 'Wan-
delboekje, uitgave 1900, prijs 95 cents'
en de bekende Verkade-albums, waarvoor
Jac. P. Thijsse de tekst verzorgde. Zijn
schetsboeken liggen er tentoongesteld, zijn
op schrift gestelde waarnemingen en
verder zijn er dia's, gedroogde bloemen,
platen, kortom een schat aan natuur-
histories materiaal uit de nalatenschap
van de grote natuurvorser. Ook aan de
twee instellingen die hem bijzonder ter
harte gingen, Tijsse's Hof en Natuurmonu-
menten werd ruime aandacht besteed.
Nogmaals, warm aanbevolen! Kr. M.

pvda
wil in kollege

onder deze kop heeft het bestuur
en de gemeenteraadsfraktle van pvda
Zandvoort, navolgende persverklaring af-
gelegd:

De gemeentewet gaat ervan uit dat
aan de raad, als hoogste bestuursorgaan,
alle regeling en bestuur is gelaten. Uit
deze raad wordt een kollege van dagelijkse
bestuurders gevormd, dat de direktieven
van de raad uitvoert en over dit dagelijks
bestuur verantwoording aflegt.

De praktijk heeft dit stelsel duidelijk
overvleugeld. Ook in Zandvoort zijn b en w
méér geworden dan een kollege dat zich
alleen bezig houdt met het dagelijks
bestuur; het voorbereiden van de raads-
besluiten en de uitvoering daarvan.

Daarnaast bewijst de praktijk dat
door professionalisering van het wethou-
derschap, door de veelheid en ingewikkeld-
heid van de problemen en de toeneming
van het ambtelijk apparaat, de gemeente-
raad niet meer is — kan zijn — dan een
kontrolerend lichaam tegenover het kol-
lege van b en w.

Gegeven deze feitelijke positie van
de raad in het besluitvormingsproces, die
sterk afwijkt van zijn formele positie in
dit proces, is de Partij van de Arbeid van
mening dat zij, als tweede partij, in het
dagelijks bestuur van deze gemeente in
ieder geval vertegenwoordigd dient te zijn.
Dit teneinde vanuit het sterk mede
beleidsbepalende kollege van b en w te
bewerkstelligen dat een wezenlijk deel
van het pyda-program gerealiseerd wordt.

Daarbij is de pvda zich terdege be-
wust dat deze stellingname mede inhoudt
dat met politiek andersdenkende vertegen-
woordigers van andere partijen samen-
gewerkt moet worden.

Gelet op het zwaartepunt op dit
moment van de bestuurskracht bij het
kollege van b en w acht de pvda dit onder-
geschikt aan de beduidende waarde die
gehecht moet worden aan het vertegen-
woordigd zijn in een efficiënt en adekwaat
dagelijks bestuur. Dit mede tegen de
achtergrond dat in het algemeen weinig
of geen belangrijke gemeentelijke voorzie-
ningen een duidelijk principieel socialis-
tiese, christelijke of liberale achtergrond
hebben.

Voor de pvda is daarbij voorwaarde
dat. mede gelet op de verantwoording ten
opzichte van de leden en kiezers, de pvda-
wethouder:

a. in de eerste plaats lid van de
gemeeneraadsfraktie behoort te zijn, waar
ook het zwaartepunt van zijn loyaliteit
dient te liggen;

b. hij dient af te treden indien door
de meerderheid van zijn fraktie, gehoord
het hiermee instemmend oordeel van de
afdeling, het vertrouwen m hem wordt
opgezegd;

c. het formuleren van belangrijke
nieuwe beleidselementen moet plaatsvin-
den onder verantwoordelijkheid van de
gehele fraktie;

d. indien een bepaald programmapunt
van de pvda niet gerealiseerd mocht kun-
nen worden, wordt daarover publiekelijke
verantwoording afgelegd.

>. familie. En'handelsdrukwerk '^
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BEST
VERLICHTING

in
feeststemming l
Donderdag 4 juli a.s. openen wij namelijk in Hilversum onze allernieuwste

winkel in verlichtingsartikelen. En wij willen ook u laten profiteren van onze
speciale aanbiedingen. In onze winkels in Amsterdam en Haarlem vindt u

verlichting voor elk interieur tegen scherp concurrerende prijzen!
U bent van harte welkom!

VVANDLAMPEN OP
ZWENKARM
hiervan hebben
wij oen grote
sortering met
kappen in ver-
schillendo
Kleuren,vanaf

HANGSPOT
model H-102
metvcrstelbarobolin
chrooni. Opmerkelijk
mooi. Van 49,50 voor

ROMANTISCHETAFELLAMP i.»
Prachtig bewerkte standaard Q^_M \

k In craquelé. Roze spankap met p* p

goplisseerde rand. VanC5,-voor

S2995

P50
WANDSPOT

model W-402
uiterst voordelige

spot. Lichtbol malle
standen verstelbaar.

In diverse kleuren
van 42,50 voor

27'50

SFEERVOL |
WANDL1CHT

koper met kristal-!
decoratie, f™^

Van 56.95 voor t

2495f

PLAFONDLAMPEN
. hiervan hebben wij een grote
j collectie, reeds vanaf
J tevens waterdichte
) plafondlampenQQC

MODERNE
VLOERLAMP

Metalen
staanderen
vloerplaat m
oranje. Witte

textielkap.
Van98,-voor [

37E

BUREAULAMP
apart model met
flexibele arm, bol
in wit, oranje en
rood.
Van 39,95 voor

3-LICHTS
HANGSPOT
in de kleuren
bruin.oranje, oker,
lila en zwart van
69,95 voor

in chroom
. van 79,50 voor

WANDSPOTS
enorme kol lektie
reeds vanaf

195 ) GANGLANTAARN
i metalen uitvoering.

van!3,95voor ~ ;95
TAFELLAMP

opmerkelijk mooi model l
van glas, in wit en oranje/

van25 95voor.
MODERNE HANGLAMP
van geschuurd aluminium mot lamellon
in groen, bruin en oranje Een exclusieve
lamp van 79,50 voonT

\
MODERNE
BUITENLAMP
.Metalen
j lamphouder

, /met bol van
/ glas. Van

s 44,95 voor

19529{
TL-ARMATUUR
40 Watt, lengte 120 cm, t
bekend merk. Geheel l

\ kompleet, alléén bij BEST!
.95

WANDLAMP
Metaal mot2 wit glazen bollen.
Van 30,95 voor —~95

MODERNE BUREAULAMP |
Geheel metaal met l
flexibele arm. In

diverse kleuren.

fc95

STAANDE LAMP
mct4glasKclken.
Vnn5995voor

.95
MODERN WANDL1CHT
strakke vormgeving.
Kompleet met kopspicgcl-
lamp Normaal3*4,50

1995

JVIODERNE BOOGLAMP
,.met verch roomde zwenk-

arm (50 cm); verstelbare
N: bol in zwart, bruin

/Dezebooglamp met bol v, en wit QflKII
in chroom van 59,50 voor\\ van49,50voor«jjf<j"l

4750"

TOUWBOLLEN
leuke lamp in
diverse hippe
kleuren van
17,95 voor

95

3-LICHTS
HANGLAMP

II met glazen
|] kelken voor

de prijs hoeft
u het niet te laten'
van 60,95 voor

195,
8-LICHTS
METALEN HANGLAMP
van 69.95 voor

J250 ,

MODERNE
VLOERLAMP
met verstelbare
gekleurde
bollen in
chroom-
beugels.
Leverbaar in
bruin, oranje
en wit.
Van 79,95 voor

HOBBYLAMPS

in verschillende kleuren.;
reeds vanaf,,

£50.
MODERNE VLOERLAMP
mcl 3 verstelbare metalen
spots in zwart. Slaander m

chroom, voetplaat zwart, /
van 9-1 50 voor fi

5750
ma*

AMSTERDAM: DE CLERCQSTRAAT 60 - TEL. 020-387780,
HAARLEM: KRUISSTRAAT22 - TEL. 023-317232
HILVERSUM: KERKSTRAAT83 -TEL02150-47300

's Maandags na 1 uur geopend.

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
VERLICHTINGSZAKEN VAN NOORD-HOLLAND

EEST
HAARLEM

HOTEL „L'AMI"

vraagt zo spoedig mogelijk

flinke kamarhuip
voor de morgenuren.

Inlichtingen:

Mevr. L. v. d. Werff, Hogeweg 34.
Tel. 3466.

adverteren

doet verkopen

nieuws kort
en klein

Zaterdag en zondag hebben de duiven
van pv 'Pleines' deelgenomen aan wed-
vluchten vanaf Chateauroux en Compiegne.
Beide wedvluchten leverden een overwin-
ning op voor de duiven van gebr. Drie-
hulzen.

De resultaten van de vlucht vanaf
Chateauroux (afstand 660 km, start 8.30
uur en aankomst eerste duif, 17.52 uur)
waren: Gebr. Driehuizen 1, 4, 8, J. B.
Koper 2, P. Peters 3, C. v. Egmond 5, 6,
J. Koper en Zn. 7. 9. 11, 12.

De uitslagen van de vlucht vanaf
Compiegne (afstand 345 km, start 6.30
uur en aankomst eerste duif, 17.52 uur)
luiden: Gebr. Driehuizen 1, 3, 12, C. v.
Egmond 2, 5, 11, P. Peters 4, 7, 10,
H. Terol 6, J Swart 8, 15, H. Lansdorp 9,
C, Visser 13, 16, 17, A. Molenaar 14.

eanduüorrSE teran!1

Adverteren via een wasrol ...

Is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wie

van uw klanten Is trouwens nog In

het bezit van zo'n fraai en antiek

geluldsapparaat? NOS, u kunt beter

vla ons blad, dat 2 maal In de week

verschijnt, uw artikelen en bijzondere

aanbiedingen onder de aandacht van

het publiek brengen. Dat Is voor-

deliger en u bereikt meer mensen.

Neem de telefoon van de haak en

draal nr. 2135 van de Zandvoort&e

Koerant. Wij noteren uw annonce

voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

familieberichten
(Herplaatsing)

Blij en dankbaar geven wij u kennis
van de geboorte van onze dochter

IRIS JULIANA GEERTRUIDA MARIA
Wij noemen haar IRIS.

Elly Heemskerk-Vasterman
Hans Heemskerk

Bennebroek, 25 juni 1974
Lage Duin 43

Voor u morgen, woensdag 3 juli, uw

bankstel
BUITEN ZET VOOR GROFVUIL,

BELT U MIJ DAN EERST EVEN

tel. 3075

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman,

Zandvoortselaan 365, Bentveld,

SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-

agent - Fordservice en verkoop.

Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,

gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

In verband met zijn vakantie, zal
wethouder l. M. Aukema van financiën,
onderwijs en personeelszaken, gedurende
de maand juli geen spreekuur houden. Zijn
kollege-wethouder N. J. Janssens is ver-
hinderd op vrijdag 5 juli a.s. zijn wekelijkse
spreekuur te houden.

Drie funktionarissen van de dienst van
publieke werken werden gistermiddag
tijdens een drukbezochte receptie in het
Gemeenschapshuis wegens hun 25-jarig
dienstjubileum gehuldigd door het ge-
meentebestuur, direktie en kollega's. Van
een vierde ambtenaar werd afscheid ge-
nomen die op 1 augustus a.s. met pensioen
,'gaat.

De drie jubilarissen, t.w. de heren
G. van Bakel, J. v. d, Ploeg en K. Tilstra
werden achtereenvolgens toegesproken
door pw-wethouder N. J. Janssens — die
aankondigde niet in het nieuw samen te
stellen kollege van b en w te zullen terug-
keren — direkteur C. H. Vogt, de kollega's
Diepstraten en Bisenberger en het raadslid
J. Attema. Alle sprekers toonden veel
waardering en sympatie voor de jubilaris-
sen en voor de scheidende ambtenaar,
de heer D. Termaat. Zij ontvingen tal van
attenties, w.o. een bedrag onder couvert
van het gemeentebestuur.

Onze plaatsgenoot Henk Keur,
bekend geworden door zijn akkordeonspel
en door het suksesvol aflopen van vier-
daagse wandeltochten, kan dit jaar op
dokters advies niet meelopen met de
wandelvierdaagse van Apeldoorn die van
9 tot 12 juli wordt gehouden. Henk heeft
deze tocht al dertig keer gelopen en vindt
het bijzonder spijtig dat hij dit jaar niet
kan meedoen. Wel zal hij op de tribune
zitten als de deelnemers aan de vierdaagse
in Apeldoorn arriveren.

u er wel eenô genoeg van ... ?

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig lief-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u milieubewust moet
worden, nietwaar?

DAMES- EN HERENBOETIEK

vraagt voor direkt

part-time verkoopster
of verkoper

HALTESTRAAT 28

Tel. 5849

KERKSTRAAT 1 A

Tel. 4009

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
ƒ 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
llng voor plaatsing op reke-
ning wordt deze prijs met

ƒ 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

P. A. H. WIJNANDS
tandarts

op woensdag 3, 10, 17
en 24 juli

GEEN SPREEKUUR

WORDT NU LID van de
basketbellverenlglng

Typsoos Llons I!

Aanmeldingen of inlichtin-
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34.

Te huur Dr. Gerkestraat
royale garagebox, huurprijs
ƒ 50,— per maand. Inl. tel.
070—2093 11, na 19 uisr
015—56 11 38.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Dagblad „PAROOL" (mid-
dagkrant) vraagt FLINKE
BEZORGERS ook vakantie-
hulp voor strand en dorp.
Adres: A. Keesman, A. J.
v. d. Moolenstraat 76. Tel.
2110.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding

Salon de Mode
„C Ë C l L E" ,

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Te koop wegens vertr. naar
buitenl. kinderledikant met
bed, commode met dek-
kleedje, schommelstoel, kin-
derwagen, autostoel, div.
(alles nieuw). Spoed. Tel.
02507—2756.

Te koop 2-pers. opklapbed,
kompl. ƒ 75,—. Tel. 3055.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk". Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695.—. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.
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raad tijdens spoedvergadering
akkoord met 135 flats
aan de lorentzstraat

Alleen de demokraat Wijnbeek stemde
gisteravond In een spoedvergadering
van de gemeenteraad tegen het voorstel
van het kollege van b en w om 135
woningwetwoningen in de Lorentzstraat
te laten bouwen en om de daarvoor door
het rijk geëiste geluidswerende voorzlenin-
gen ten koste van ƒ 440.000,— te betalen.

Voordat dit voorstel in stemming werd
gebracht had de raad al een uur gedis-
kussieerd over deze materie. Men was over
het algemeen niet zo blij met deze gang
van zaken. Met name de raadsleden
Wijnbeek (d'66), Weber (pvda) en
Flieringa (inspr.nu) waren het niet eens
met het voorstel van het kollege. De heer

Pas (btv): snel een besluit nemen

De btv-er Pas en de cda-er Keur von-
den echter dat het voorstel maar vlug
aangenomen moest worden en dat 'er
niet verder over dat circuit en dat lawaai'
moest worden gepraat. Ook de heer Ter
Veer (cda) vond, dat het voorstel moest
worden aangenomen. 'De raad heeft dat
kontrakt met de Cenav nou eenmaal ge-
sloten en daarvan moet het de konsekwen-
ties aanvaarden', was zijn redenatie.

Na zo een uur te hebben gepraat
werd er plotseling besloten tot stemming
over te gaan. Toen stemde alleen de heer
Wijnbeek tegen, de vvd, pvda, cda. inspr.
nu en btv stemden voor.

In onze editie van a.s. dinsdag komen
wij uitvoerig terug op dit onderwerp.

Wijnbeek (d'66): tegen flatbouw
nabij circuit

Wijnbeek wilde helemaal niet op die plek
bouwen, de heer Weber wilde de ver-
makelijkheidsbelasting op het circuit ver-
hogen 'om zo de liefhebbers van de ver-
vulling die voorzieningen te laten betalen'
en de heer Flieringa wilde nadere voor-
waarden stellen aan de Cenav, de eks-
ploitant van de autorenbaan.

nieuws

Couvreur (wd): geen vertrouwen in
geluidwerende voorzieningen

Maar ook anderen hadden hun beden-
kingen. De heer Couvreur (vvd) meende
dat de van departementszijde geëiste ge-
luidswerende voorzieningen niet afdoende
waren. Ook zijn partijgenoot Attema was
deze mening toegedaan.

28 juni—4 juli 1974
Geboren: Meta, d.v. S. C. Molenaar

en H. Keur.
Overleden: Marie Pauwels, oud 78

jaar, gehuwd geweest met L. H. Laga;
Ebelina Cornelia Akkerman, oud 67 jaar,
gehuwd met S. Schilpzand.

Ondertrouwd: Arie Wakker en Cecilia
Bernardina van Weerdt; Bernardus van
Vueren en Annemarie Versluis; Bernard
Julius Lute en Maartje Scholten.

Gehuwd: Balthazar Anne Cornelis
Menke en Elizabeth Charlotte Aleid Rijn-
veld; Arie Teunis Paap en Tinie Cato
Lukkassen.

Geboren buiten de gemeente: Floren-
ce, d.v. H. H. Spolders en M. M. van Es;
Robin Franciscus, z.v. F. H. M. Voorn en
M. W. C. Schellekens; Maarten Willem,
z.v. J. J. Vis en A. M. Oster; Simon Pieter,
z.v. S. Sebregts en W. K. de Geer.
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Ten behoeve van de zandvoortse
hotel- en pensiongasten organiseert de
evenementenkomssie van de vvv op maan-
dag 15 en dinsdag 16 juli a.s. een
strandvoetbaltoernooi. leder hotel- of
pensionteam zal bestaan uit vijf veld-
spelers en een doelverdediger. De speeltijd
bedraagt 2 x 2 0 minuten, op blote voeten
en met een plastic bal. Het inschrijfgeld
per team is vastgesteld op ƒ 10,— dat
kan worden voldaan bij het vvv-kantoor,
waar tevens de aanmelding voor deelname
kan plaats vinden. De wedstrijden zullen
worden gehouden aan het strand voor
paviljoen 8 en beide avonden aanvang om
19.30 uur.

Het was maar goed dat de evencmen-
tenkommissie van de vvv voor woensdag-
middag j.l. een strandfeest en niet een
zandbouwwedstrijd had georganiseerd.
Deze had door de slechte weersomstandig-
heden afgelast moeten worden en nu kon
de plaats van handeling gewoon worden
verlegd naar de Passage.

Veel deelnemers waren er niet toen
de direkteur van de vvv, de heer Th. B. M.
Hilbers, door de megafoon aankondigde
dat er 'een klein feestje gebouwd zou
worden' en zelfs de lieden die op de
hoogste verdieping van het nabijgelegen
bouwwerk bezig waren, uitnodigde naar
beneden te komen om mee te doen aan
het ringwerpen. Ondanks het nare weer
was de stemming heel plezierig, iets waar-
aan het feit dat de leiding bestond uit
leden van het zeskampkomité en er ge-
speeld werd met attributen van het spel
zonder grenzen bepaald niet vreemd was.
De ringen die op die gedenkwaardige
12e juni ten aanschouwe van miljoenen
kijkers om de halsen van de dolfijnen
moesten glijden werden nu op de Passage
met sterk wisselend sukses om de poot
van de omgekeerde schemerlamp (ook
uit het spel zonder grenzen) geworpen.
Er werd aan dit ringwerpen deelgenomen
door kinderen tot 14 jaar en door volwas-
senen.

Bij de kinderen waren de gelukkige
winnaars: !. Ivonne Ugel 19 pnt.; 2. Jo-
landa Konz 13 pnt.; 3. Ronald Halderman
11 pnt.; en bij de volwassenen: \. de heer
L. A. M. M. Duivenvoorde 37 pnt.; 2. mevr.
A. de Jong 23 pnt.; 3. mej. T. F. Geertse-
ma 11 pnt., die allen een waardebon in
ontvangst mochten nemen.

Directie en medewerkers van de firma "Bicwo

danken relaties, vrienden, bekenden en clientèle hartelijk voor
de talrijke bloemstukken en vele andere attenties ter gelegen-
held van de opening van onze nieuwe zaak in Zandvoort.
Het is ons helaas onmogelijk ieder persoonlijk voor de sym-
pathieke gestes te bedanken.
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Tijdens de vorige week gehouden al-
gemene ledenvergadering van de woning-
bouwvereniging 'Eendracht Maakt Macht'
werd met geen woord — althans volgens
het overzicht dat de koerant ontving —
gerept over het rapport van het akoestles
bureau Meltzer, Inzake de geluidsoverlast
van het circuit.

Een rapport dat notabene In opdracht
van het EMM-bestuur werd uitgebracht
en waarin op vernietigende wijze over het
lawaai wordt geoordeeld.

Geen woord ook over de noodzakelijk
geachte geluidwerende voorzieningen
welke in de flats in de nabijheid van de
racebaan moeten worden aangebracht en
waarmee — volgens een uitspraak van
weth. Aukema van financiën — een bedrag
van ƒ 400.000,— is gemoeid. Evenmin
werd gewag gemaakt van de chaotiese
verkeerstoestanden in nieuw noord tijdens
racedagen, waardoor de bewoners van de
EMM-flats van de rest van het dorp en
de uitvalswegen worden afgesneden.
EMM laat deze onderwerpen liever rusten
om zich geheel en al te kunnen konsen-
treren op de groei en bloei van de ver-
eniging. Het enige wat er, volgens de
dichter Rilke, op aankomt voor een ver-
eniging.

En de jaarverslagen van sekretaris
en penningmeester legden daarvan enthpu-
siast getuigenis af. Het ledental steeg in
1973 tussen januari en december van
3558 tot 3720. Het woningbestand omvat
thans 1553 huizen, waarvan 59 dubbel
kunnen worden bewoond. Verder kan EMM
bogen op 249 garages en nog eens drie

probleemloze jaarvergadering
van emm
werkplaatsen. In aanbouw zijn op dit
moment vier één- en zesendertig twee-
kamerwoningen aan de Lorentzstraat en er
staan plannen op stapel voor de bouw van
een kontingent van 121 woningwetwonin-
gen aan genoemde straat. Er was ook
enige tegenslag. De bouw van 38 bejaar-
denwoningen op het braakliggende terrein
aan de Lijsterstraat, heeft ernstige vertra-
ging ondervonden vanwege een bezwaar-
schrift van een der omwonenden. Dat
bezwaarschrift werd onlangs in hoogste
instantie niet ontvankelijk verklaard en er
kan nu worden gebouwd. Maar inmiddels
is alles veel duurder geworden en kunnen
de oorspronkelijk vastgestelde pension-
prijzen niet OD het oude niveau worden
gehandhaafd. Inmiddels is ook de diskus-
sie landelijk en plaatselijk op gang geko-
men of men wel moet doorgaan met deze
vorm van woonvoorziening voor bejaarden.
Maar dit vraagstuk stond niet op de
agenda van de jaarvergadering, wel het
afscheid van de penningmeester van EMM,
de heer J. C. Tol.

Uit de toespraak van EMM-voorzitter,
W. M. B. Bosman (pud-gemeentesekretaris
van Zandvoort, oud-lid van Ged. Staten
van Noord-Holland en oud-burgemeester
van Velsen) bleek, dat de heer Tol meer
was dan een bekwaam beheerder van het
kapitaal van EMM, hij was ook het finan-
ciële brein achter de plannen. Deswege

werd hem bij zijn vertrek door de heer
Bosman namens het EMM-bestuur een
verrekijker en een platenbon overhandigd,

Er moest een opvolger voor de heer
Tol worden aangewezen en dat werd de
heer G. J. Aaftink met algemene stemmen.
Hierna volgde nog meer benoemingen om
het bestuur weer voltallig bezet te krijgen.
Herkozen werden de heren S. van den Bos
en W. Ingwersen. En in de vakature van
de heer D. v. Duijn werd de heer J. Kerk-
man benoemd.

Het bestuur wil nieuwe groei-impulsen
geven. Nu Zandvoort-noord vrijwel is vol-
gebouwd — er wordt niet aan gedacht
dwars over de straat meer flats neer te
zetten — richt de blik van de vereniging
zich op het nog resterende duingebied
van de gemeente aan de zuidzijde van het
dorp. Daar zou EMM graag aan de slag
willen gaan met het bouwen van woningen.
Maar of het er ooit van zal komen is een
open vraag. Tegen de bebouwing van de
zuidelijke groengordel van Zandvoort
bestaan sinds jaar en dag ernstige be-
zwaren. Daardoor zou opnieuw een stuk
onvervangbaar natuur- en rekreatiegebied
voor inwoners en gasten teloor gaan. Dit
bezwaar wordt gedeeld door minister
Gruyters van volkshuisvesting, die onlangs
verklaarde dat het inwonertal van Zand-
voort de 18.000 niet te boven mag gaan.

Bouw van EMM-bejaardenflat - hier boven nog maquette
aan Lijsterstraat kan nu beginnen

ZAKENNIEUWS
IN
ZANDVOORT

De nieuwe beheerder van café-restau-
rant Sandevoerde aan de Kennemerweg,
de heer F. Veerman, heeft voor deze
maand een speciale attraktie op het pro-
gramma staan. Het bedrijf biedt ieder
bruidspaar dat in juli in Zandvoort in het
huweHjk treedt, en aan de wederzijdse
ouders in het restaurant gratis kofie met
gebak aan. De bedoeling is, dat het bezoek
aan Sandevoerde op de dag van het hu-
welijk plaats vindt en dat men het bezoek
tijdig aankondigt, zodat men er van ver-
zekerd kan zijn dat de konsumptie altijd
vers en op tijd wordt geserveerd. Op deze
wijze wil Sandevoerde — dat al bekend-
heid geniet als kluphuis van TZB — de
aandacht vestigen op de mogelijkheden die
het restaurant kan geven op het gebied
van feestelijke- en andere bijeenkomsten.

rekreade
In de komende week van 7 tot 12 juli gaat het programma van Rekreade — het

ontspanningsprojekt voor kinderen van Inwoners en badgasten tijdens het hoogseizoen
van start. Er zijn twee plaatsen waar de evenementen worden gehouden: In Zand-
voort nieuw noord en het dorpscentrum resp. in de kleuterschool 'De Woelwaters'
aan de Dr. Thijsseweg in noord en in de Julianaschool aan de Brederodestraat 15.
De tijden zijn voor noord 10—12 uur en 2—4 uur en voor 't centrum 10—12 uur
en 3—5 uur. De deelnemersprijs bedraagt ƒ 0,50.

5 juli
6 juli
7 juli
8 juli

H.W.
03.46
04.21
05.00
05.29

L.W.
11.54
00.11
00.48
01.21

H.W. L.W.
16.10 -.-
16.50 12.29
17.19 13.04
17.56 13.33

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 83 B - Telefoon 4417

Noord:

Zondagmorgen: raden maar - sport.
Zondagmiddag: kwis • wat dacht je wat?
Maandagmorgen: al rollende het stadion

binnen.
Maandagmiddag: we bouwen ons eigen

olympiade-stadion.
Dinsdagmorgen: vertellen, zingen, werken,

spelen - te gek, jongens, en dat allemaal
op één morgen!

Dinsdagmiddag: olympiese jacht.
Woensdagmorgen: levend olympiade-bal.
Woensdagmiddag: straattekenen.
Donderdagmorgen: minitrim.
Donderdagmiddag minitrim.
Vrijdag van 1—12 uur: grootse rekrade-

olympiade - boterhammen meenemen!!!!

Centrum:

Maandagmorgen: daar komt de muziek-
ekspres.

Dinsdagmorgen: instrumenten maken voer
ons orkest.

Dinsdagmiddag: liedjes maken en zingen

Woensdagmorgen: songfestival.

Woensdagmiddag: de muzikale vos.

Donderdagmorgen: dekorbouwen en volr/3-
dansen • muzikale tocht.

Vrijdagmorgen: generale repetitie.

Vrijdagmiddag: rekreoperette op het Ra'd-
huisplein (verzamelen in de Juliana-
school).



familieberichten

DANKBETUIGING
Gaarne willen we langs deze weg allen,
die door hun aanwezigheid op de receptie,
hun vriendelijke woorden, hun geschenk of
hun schriftelijke felicitaties, zaterdag 22 juni
voor ons tot een onvergetelijke dag hebben
gemaakt, zeer hartelijk danken.

J. Kiewiet
G. J. Kicwiet-Grezel

DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:

Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 6 en zondag 7 juli:
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435. tel. 2382.

HERVORMDE KERK. Kerkplein
Zondag 7 juli:

9.15 uur: Duitse dienst, pharrer Bernard
Stoevesand uit Berlijn.
10.300 uur: ds. C. Mataheru,
bed. H. doop.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREF. KERK
Zondag 7 juli:

10.00 uur: ds. H. J. Nieuwenhuis,
Velsen.
17.00 uur: ds. J. de Waard. Deze dienst
wordt rechtstreeks uitgezonden (radio)
door het Convent van Kerken.

HUIS IN DE DUINEN
19.00 uur: ds. J. Bezemer-ter Aar.

NED. PROTESTANTEBOND. Brugstraat 15
Gedurende de gehele maand juli
geen dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniël. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN. Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45 • ,

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.

Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v,
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

^•belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman.

Zandvoortselaan 365, Bentveld,

SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-

agent - Fordservjce en verkoop.

Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,

gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

pvda toont dubbel gezicht
in zandvoort, vindt psp-ppr

Zo'n vijftien, zestien mensen waren
afgelopen maandag aanwezig op een open-
bare vergadering van de psp-ppr kombl-
natie voor de bespreking van de gang van
zaken omtrent de kollegevorming en de
eventuele instelling van een schaduw-
fraktie. Onder die aanwezigen bevond zich
de binnenkort aftredende wethouder van
publieke werken, de heer Janssens van
Inspr. nu, die schertsend al 'de nieuwe
oppositieleider' werd genoemd.

De vergadering begon met de bespre-
king van de situatie t.a.v. de kollegeyor-
ming. Hans Vader noemde het 'knullig'
dat de psp-ppr daar niets over had ge-
noord. Algemeen was men het er over eens
dat .het'onjuist was dat alles binnens-
kamers. gebeurde. Frank Termes stelde
voor om een persverklaring uit te geven,
waarin de afkeuring hierover zou worden
uitgesproken. Lou Koper vond dat over-
bodig. 'Waarom? We hadden toch niks
anders verwacht?' was zijn kommentaar.
Hij stelde wel voor, alle partijen uit te
nodigen voor een openbare vergadering
waarin de kollegevorming zou worden be-
sproken. 'Om zo aan informatie te komen
die ons en het publiek wordt onthouden',
aldus Lou Koper. In die vergadering zullen
we de partijen dan vragen om hun moti-
vatie, om in het openbaar verantwoording
af te leggen', aldus Frank Termes.
Besloten werd een brief te sturen naar
alle partijen om te vragen vóór half
augustus bijeen te komen op een openbare
vergadering. Deze brief zal pok worden
gestuurd naar de twee partijen die bij de
afgelopen verkiezingen geen zetel hebben
behaald, te weten de btv en de cpn. 'Zij
vertegenwoordigen tenslotte ook nog zo'n
550 stemmen', aldus de vergadering.

Algemeen was men ook bijzonder
verontwaardigd over de houding van de
pvda. 'Hun programma staat vol met belof-
tes van openheid en nou gaan zij ook
achter gesloten deuren de boel bekonke-
len', aldus Hans Vader. 'Ze hebben zelfs
hun eigen leden niet geraadpleegd, alleen
het bestuur en de fraktie hebben het
beslist'. Frank Termes stelde voor een
persbericht uit te geven waarin wordt
gereageerd op het besluit van de pvda om
met vvd en cda een kollege te gaan vor-
men. 'De pvda toont een dubbel gezicht.
Eén dag voor de verkiezinnen wordt de
vvd afgezworen als koalitiepartner en nou
gaan ze er mee in zee', aldus een veront-
waardigde Frank Termes. Eén der aan-
wezigen beschikte over de persverklaring
van de pvda, waarin wordt gemotiveerd
waarom de pvda hoe dan ook in het kol-
lege wil (zie hiervoor de Zandvoortse
Koerant van afgelopen dinsdag). Na hem
te hebben voorgelezen brak een storm van
verwijten jegens de pvda los. 'Ze willen
tot iedere prijs regeren, zelfs als ze daar-
voor afstand moeten doen van het socia-
lisme', aldus een aanwezige.

'Ik vind het wel wat hoor hè, ze zien
de raad alleen nog maar als kpntrolerend
orgaan op het kollege', zei Chris Ton-
breeker. 'Ja, dat geeft op zich niet, want
dat is Inderdaad zo, door de toename van
de -bevoegdheden en taken is de raad niet
altijd wat het behoort te zijn: het hoogste
orgaan van een stad of dorp. Maar wat
wel geeft, is, dat ze zich er bij neer leg-
gen, dat ze er niet tegen protesteren, dat
ze er zelfs vanuit gaan', aldus één der
leden.

'Waarschijnlijk is dat voor hun alleen
maar fijn', was de mening van Ton de
Vries, 'ik vraag me dan alleen nog maar
af waarom ze nog verkiezingen houden,
het enige dat ze willen is macht'. 'Ik vind
het ook te gek dat e f niks in staat over
die vorige verklaring, waarin de vvd wordt
afgezworen', aldus Frank Termes, die
vervolgde: 'Het is net 1984 (Georges
Orwell's pessimistiese toekomstvisie - red.)
de vorige verklaring bestaat gewoon niet,
hij wordt zomaar door deze vervangen
terwijl hij er volkomen mee in strijd is'.

'De uitgangsstelling is, dat de pvda
een wethouder moet hebben', meende één
der leden. 'Ik vind het ook zo vreemd dat
ze niet als voorwaarde de verwezenlijking
van een aantal programmapunten hebben
gesteld. Het gaat blijkbaar inderdaad
alleen maar om de macht', aldus Frank
Termes.

Besloten werd een open brief te
schrijven waarin het optreden van de pvda
wordt aangevallen. Drie mensen werden
aangewezen om deze brief te schrijven.

Als tweede punt kwam op deze avond
aan de orde het al of niet instellen van
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een schaduwfraktie, Hier bleek een dui-
delijk verschil van mening over te bestaan
tussen twee ongeveer even grote groepen.
De ene groep was voor de instelling van
een vaste schaduwfraktie, omdat dat
organisatories makkelijker zou zijn. De
andere groep meende dat het 'waanzin is
mensen persé voor een funktie aan te
wijzen, omdat er toch niks van terecht
komt'.- Zij wilden voor elke raadsvergade-
ring een meeting bijeen roepen om de
raadsstukken te bespreken. Hierbij zouden
alle leden aanwezig moeten kunnen zijn.
'Dan selekteert zo'n schaduwfraktie zich
vanzelf wel uit', aldus Jhim Lamoree.
Besloten werd voorlopig de raadsstukken
te- behandelen in openbare ledenvergaderin-
gen. 'Alle partijleden zijn lid van de
schaduwfraktie', vond Lou Koper. De
koördinatiekomrnissie, een soort bestuur
van de progressieve kombinatie, werd
belast met het voorbereiden en bijeenroe-
pen van deze bijeenkomsten.

Nadat deze twee agendapunten waren
afgehandeld werden nog een aantal onder-
werpen aan de orde gesteld. Eén der
leden was zeer verbolgen over het feit dat
dat er bij een openbare vergadering van
de cpn van 17 mei j.l. twee leden van de
recherche aanwezig waren. 'Kunnen we
daar niet iets tegen doen?' vroeg hij. Arie
Klaas Paap stelde voor om op de eerste
vergadering van de nieuwe raad op 3 sep-
tember in de rondvraag deze kwestie naar
voren te brengen. Dat vond men een goed
idee.

'Nou we het toch over de cpn heb-
ben', zei Frank Termes toen, 'lijkt het jullie
niet zinnig om de cpn op onze verga-
deringen uit te nodigen'. Chris Tonbreeker
vond dat niet nodig. 'Waarom? Deze ver-
gaderingen zijn toch openbaar. Ze kunnen
altijd komen als ze dat willen'. De meer-
derheid was er echter wel voor en besloten
werd de cpn bij de volgende vergaderingen
uit te nodigen.

Fons Burger stelde voor om een aktie-
program op te stellen. Daar was de ver-
gadering het niet zo mee eens. 'We
moeten ons richten op het raadswerk', was
de heersende mening. 'We moeten niet

als psp-ppr akties gaan voeren, onze taak
is het in de raad aan de orde stellen en
verdedigen van die akties'. Men wilde
bijvoorbeeld in september onmiddellijk
aansluiten bij de akties rond de noord-
buurt'. De psp-ppr onderhoudt nauwe kón-
takten met het aktiekomité tot behoud van
de noordbuurt en als zij een aktie begin-
nen, zullen we daar meteen op inspringen'.

Ook aan de orde kwam een brief
van Cor van der Meij van 30 mei j.l. De
heer Van der Meij, lid van de ppr, heeft
deze brief gestuurd aan de Zandvoortse
Koerant onder de kop 'Open brief aan
Theo van Wely'. In dit schrijven, dat niet
in de krant is opgenomen, stelt de heer
Van der- Meij o.a. dat de opmerking van
de heer Wijnbeek betreffende 'bestuursgeile
politieke huurlingen' een kern van waarheid
bevat. Hetzelfde geldt volgens meneer
Van der Meij voor de betiteling van de
heer Aukema, die de psp-ppr 'ekstremisten'
noemde. Ook stelt Cor van der Meij dat
hij en niemand anders de ppr in Zandvoort
vertegenwoordigt. Zo noemt hij de pro-
gressieve kombinatie de 'zogenaamde
psp-ppr' en ondertekent hij de brief met:
'Cornelis A. van der Meij, lid van DE ppr'.

Hans Vader vond het ongelooflijk dat'
Cor van def Meij in z'n eentje denkt de
ppr te zijn en niet de overige acht leden.
Lou Koper zei het volgende: 'Tja, Cor
wou graag raadslid worden, we hebben
z'n tol afgepikt'. 'Maar hij heeft zijn _
zweepje gehouden', zei Hans Vader. 'Het
werkt natuurlijk wel erg verwarrend hè.
Dit is nou zijn tweede brief en je kan
misschien wel elke maand een brief ver-
wachten ondertekend met DE ppr. Ik vind
dat we hem moeten vragen of hij zich
nu wel of niet thuis voelt bij de ppr. Zo
niet, dan kan hij bedanken als lid, maar
niet in z'n eentje een andere ppr gaan
vormen. Kijk, hij kan wel een andere
mening hebben, maar dan'binnen de ppr.
Hij moet niet zeggen dat hij de ppr is en
wij niet', aldus Hans Vader.

'Het vervelende is dat hij nooit meer
op vergaderingen komt. Zonder konfron-
tatie met ons valt hij ons aan', meende
Frank Termes. 'Laten we hem uitnodigen
hier te komen', stelde Jhim Lamoree voor,
dan kan hij vertellen wat hij wil'.

Besloten werd een uitnodiging te
sturen aan de heer Van der Meij om op de
eerstvolgende vergadering te komen.

De avond werd besloten met een
mededeling van Ton de Vries dat de notu-
len van de psp-ppr vergaderingen voortaan
opgehangen kunnen worden bij de wereld-
winkel. Rond. V.

nieuws kort
en klein

De harde wind was 'spelbreker bij het
optreden maandagavond van het Canadese
muziekgezelschap 'The Edmonton All Girl
Drum en Bugle Band' in Zandvoort.

Daardoor kon de aangekondigde show
van de ruim honderd meisjes van de band
op het Mr. v. Fenemaplein geen doorgang
winden. Er moest toen in korte tijd een
nieuwe route worden uitgestippeld met als
gevolg dat de wachtenden op het plein
tevergeefs bleven uitzien naar de komst van
de band.

Een schoonheidsfoutje waarvoor de
organisatoren van het evenement vanaf
deze .plaats hun verontschuldiging aan-
bieden.

De band kreeg na een gure tocht door
het dorp een frisdrankje aangeboden in
het Gemeenschapshuis. Gastheer v. d.
Moolen, beheerder van het Gemeenschaps-
huis: 'ach die Canadezen hebben zoveel
voor ons gedaan, laat ik nu eens wat terug
doen'. Onze indruk van de band: goed
gedrild, getraind en met een bijna mecha-
niese routine welluidende muziek makend.

"Meer dan tien nationaliteiten zijn ver-
tegenwop'rdigd in de 'Verenigde Naties'
van Boltini, kondigt de direktie van het
gelijknamige cirkus aan in een persbericht.
En dit kosmopolitiese gezelschap kom a.s.
donderdag 11 juli naar Zandvoort om
's middags en 's avonds voorstellingen te
geven in de tent van het cirkus, geplaatst
op een terrein nabij de ingang van het
circuit. Volgens Boltini bestaat het meren-
deel der tien nationaliteiten uit jonge
artiesten, die op het toppunt van hun
kunnen zijn. Zo zal het hooggeëerde
publiek, naar zijn zeggen, griezelen bij het
optreden van Edon, hoog in de nok van
het cirkus, met de meest gewaagde toeren
op en aan de zwevende trapsze. Deze.
fransman werkt zonder net,'zo "zeker is" hij
van zichzelf. Dichter bij de grond werken
de Italiaanse Michellettys met hun fiets-
kapriolen. Uit Hongarije komt een fameuze
springplankploeg, de Lukacs. Twee-drieman
hoog komt de groep in aktie met salto's
en pirouettes. En dan volgen nog een
'brandende sensatie', die tijdens een op-
treden in Israël bijna op een ramp uitliep,
clowns, olifanten, paarden en ijsberen.
Deze bonte stoet komt onder Boltini's
tentzeil -tot leven op de matinee om 3 uur
en 's avonds om 20 uur.

hier
staat
uw brief

Deze week was in het mededelingen-
kastje aan het raadhuis het volgende
besluit van b en w te lezen:

Op het Friedh'offplein zal aan beide
zijden van de rijbaan een parkeerverbod
worden ingesteld. Het reeds bestaande
parkeerverbod aan één kant van de
rijbaan, aangegeven met borden, komt te
vervallen en het nieuwe parkeerverbod zal
worden aangegeven met gele trottoir-
banden. Tevens zal op de Cort. v. d.
Lindenstraat een parkeerverbod worden
ingesteld aan de rechterkant van de rij-
baan, vanaf de Schaepmanstraat tot aan
het Friedhoffplein. Het verbod wordt ook
hier aangegeven met een gele trottpirband.

De redenen voor dit verbod zijn: het
voorkomen van opstoppingen, bevordering
van de doorstroming van het verkeer en
het is goed voor de verkeersveiligheid.

Nu heb ik er in het algemeen geen
bezwaar tegen als er in bepaalde straten
een parkeerverbod wordt ingesteld en
evenmin heb ik bezwaar tegen een par-
keerverbod in de omgeving van het Fried-
hoffplein, maar dan moeten er wel goede
redenen zijn om een dergelijk verbod in te
stellen en deze redenen moeten eerlijk
worden meegedeeld. En als door het in-
stellen van een parkeerverbod de halve
straat geel geschilderd wordt, dan hoeft
het van mij ook niet zo nodig. En waar
moeten de mensen, die naar Zandvoort
komen hun wagen kwijt als een groot deel
van de straat verboden terrein is voor
hun auto? Naar een parkeerterrein mis-
schien? Er bestaat wel een parkeerterrein
en mijn vraag is nu of er misschien ver-
band bestaat tussen de werkzaamheden
van de beheerder van dit terrein en het
ingestelde parkeerverbod in de omgeving
van zijn gepachte tegelplaats.

Zo werden reeds in het voorjaar voor-
bereidingen voor de zomer getroffen door
de beheerder. Om zoveel mogelijk wagens
pp zijn terrein te lokken, werden aan twee
lichtmasten P-borden opgehangen met een
pijl in de richting van het terrein, werden
er borden geplaatst in het plantsoen die
de richting naar het strand en Haarlem
aangaven. Hiervoor moesten wel enige
paaltjes in de grond worden geslagen.
Deze waren ook nodig voor het bevestigen
van een lange draad met vlaggetjes vanaf
het parkeerterrein, tot over de Cort v. d.
Lindenstraat. De huisjes voor de parkeer-
wachters werden opgeschilderd en langs
het terrein papiermanden aangebracht. Tot
slot vond er een wegverlegging plaats, niet
door pw maar door een stratenmaker, die
dit werk voor de beheerder van het terrein
uitvoerde. De weg kreeg een vertakking
die de argeloze automobilist direkt naar
de ingang van het terrein voerde.

Het doel van deze arbeid was natuur-
lijk om zoveel mogelijk plaatsen bezet te
krijgen op het terrein, een goed streven
overigens, want het is niet nodig dat men
zijn wagen op de stoep parkeert als er
ruimte op de parkeerplaats vrij is. Verder
is het vanuit geldelijk oogpunt ook een
verstandige zaak. Toch vraag ik me af,
hoever een partikulier kan gaan in het
uitvoeren van dergelijke werkzaamheden,
die de openbare weg betreffen. Kan dit
gebeuren zonder medeweten of toestem-
ming van de plaatselijke overheid? Het
lijkt me vreemd.

Iedereen probeert geld te verdienen
en de heel Wolzak, de beheerder van het
terrein, ook. Maar misschien wil' hij wel
meer verdienen, dan hem hier toekomt,
want als het' betegelde terrein vol is, dan
wordt het daarnaast gelegen stuk duin ook
tegen betaling volgezet en indien er dan

nog ruimtegebrek is dan wordt er een hek
uit de grond getrokken van het plantsoen
aan het Friedhoffplein, zodat de auto's
daar kunnen gaan staan. Of de heer
Wolzak voor de laatste twee stukken grond
ook pacht aan de gemeente betaald weet
ik niet, maar dat de automobilist moet
betalen, weet ik zeker.

Nu vind ik het een normale zaak als
men betaalt voor de blikvervuiling, die men
aanricht, maar wanneer dat geld in de zak
van een partikulier verdwijnt, dan heb ik
liever dat men zijn wagen gewoon langs
de straat parkeert.

Stel je voor dat we allemaal .het
plantsoen voor onze deur gaan gebruiken
om er tegen betaling auto's te laten stal-
len. Het zou door de-politie verboden
worden, neem ik aan. Evenals het verboden
is om een gouden kap boven de huisdeur
te maken en een winkel te beginnen,
zonder vergunning.

Het parkeerverbod kwam nu ongeveer
twee weken geleden tot stand. Op een
ochtend komt de heer Wolzak voorbijrijden
met een agent als duopassagier. Even
later wandelen deze over het Friedhoff-
plein en de Cort v. d. Lindenstraat en
zetten op de hoeken van de trottoirband
tekens met een krijtje. Een geel krijtje,
's Middags begon een jongen met het
schilderen en of deze deel uit maakte van
de dienst van pw weet ik niet.

Wat heeft de heel Wolzak nu te
maken met een parkeerverbod? Volgens
het besluit van b en w ging het om het
voorkomen van opstoppingen. Moest de
heer Wolzak soms aangeven waar die
opstoppingen zich voordeden of telde hij
tijdens het streepjes zetten het aantal
auto's dat voortaan op zijn parkeerplaats
zou moeten gaan staan? Het gaat dan met
name om de stille dagen, want op de
drukke dagen komt het wel vol, zoals uit
bovenstaand voorbeeld wel is gebleken.

Van wie is nu het initiatief om een
parkeerverbod in te stellen, van de heer
Wolzak of yan de verkeerspplitie? Deze
laatste hoefde zich naar mijn oordeel
geen zorg te maken over te verwachte
opstoppingen, want er bestond reeds aan
beide zijden van het Friedhoffplein één-
richtingsverkeer en een gedeeltelijk par-
koerverbod. In de tijd dat ik nu aan de
Cort v. d. Lindenstraat woon heeft zich
bovendien slechts één opstopping voorge-
daan en dat was dan nog in mijn rioolbuis.

Misschien, laten we optimisties
blijven, is alles volkomen normaal en legaal
tot stand gekomen, maar ik zat gewoon
met enige vragen omtrent dit verbod en
de ware redenen ervan.

Frans Kolkman

(kerk)orgel luisteren
in noord-hoüand

eanduoorbe Naeran}1

geen krant
s ontvangen?

T

bel zaterdag

tussen 11 en 12

telefoon z 21 35

, r Behalve de konserten in het kader
van de haarlemse orgelmaand in Haarlem,
zijn er dit jaar ook weer orgelbespelingen
in andere gemeenten in Noord-Holland

Zo zal in de Grote of St. Laurenskerk
in Alkmaar op 11 juli (aanvang 20.00 uur)
een konsert worden gegeven door Jan
Jongepier. De organist heeft voor dit
konsert, waarbij zowel op het koororgel
als op het grote orgel wordt gespeeld,
een programma gekozen van spaanse,
franse, duitse en nederlandse komporjisten,
franse, duitse en nederlandse komponisten.
Jan Jongepier behaalde in 1971 de Prix
d'Excellence voor orgel en won in 1970,
1971 en 1972 de wisselprijs in het inter-
nationaal orgelimprovisatieconcours in
Haarlem.

In het kerkje van Oosthuizen, gelegen

vlak bij Hoorn, zal op 12 juli (20.00 _uur)
de noord-duitse organist Harald Vogel
konserteren. Hij is specialist in het uit-
voeren van oude muziek en zal in Oost-
huizen het oudste bespeelbare orgel van
Nederland, in 1521 gebouwd, bespelen.

Kenneth Gilbert, de dosent voor
klavesimbelmuziek van de haarlemse
zomerakademie voor organisten zal op 13
juli (20.00 uur) een konsert geven in de
haarlemse Bakenesserkerk. Hij speelt dan
werken van Couperin, Joh. S. Bach, Handel
en Scarlatti.

In de n.h. kerk van Zandvoor wordt
op 14 juli' (20.00 uur) een konsert ge-
geven door de blokfluitist Kees Boeke en
de klavesinist Bob van Asperen. Ze spelen
stukken van Fontana en Philidor, Couperin
en Joh. S. Bach.



Artikel 239

Naakt mag niet officieel bloot aan het zuiderstrand het kan de eerbaarheid

van de goede zeden schenden volgens de autoriteiten, die het artikel 239
van het wetboek voor ons aller heil hebben nageslagen. Maar, zo is in

het vooruitzicht gesteld, de wet zal op het punt van openbaar bloot worden
verzacht. Wanneer het weer nu ook nog wil meewerken kan de toekomst

toch nog rooskleurig worden.

Sommige mensen ruiken

een brand ...

afscheid
van
n. h. klomp

Maar lang niet iedereen is in het

bezit van een reukorgaan dat zo ge-

voelig is dat hij de penetrante geui

van een vuurhaard opsnuift.

• De meeste mensen zijn daarom aan-
. gewezen op een plaatselijk blad

waarin het nieuws over een brand en

tal van andere gebeurtenissen te

lezen staat.

Bent u nog geen abonné?

Bel 2135 en u krijgt het nieuws
dinsdags en vrijdags in de bus.

NI• wt:v^H

9 juli
10 juli
1 1 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 juli
25 juli
26 juli
27 juli

waterstanden 1
H. W.
06.03
06.33
07.07
08.01
08.54
09.55
11.04
12.18
00.41
01.47
02.33
03.25
04.11
05.00
05.42
06.24
07.14
08.14
09.15

L.W.
01.58
02.25
03.01
03.33
04.20
05.17
06.24
07.44
08.50
03.52
10.53
11.44
00.03
00.55
01.37
02.20
03.04
04.00
04.50

H. W.
18.21
19.00
19.36
20.22
21.20
22.22
23.36
— . —
13!21
14.14
15.04
16.00
16.41
17.28
18.10
19.00
19.54
20.40
21.52

L.W.
14.04
14.38
15.12
15.56
16.46
17.54
19.04
20.20
21.26
22.21
23.19
— _ —
12^26
13.11
14.00
14.36
15.26
16.19
17.09

Wegens het bereiken van de pensioen-

gerechtigde leeftijd heeft de heer N. H.

Klomp, hoofdkommies A ter sekretarie
en tot voor kort chef van het bureau volks-

huisvesting afscheid genomen uit gemeente-

dienst. Hij zal in deze funktie niet worden

opgevolgd, het bureau huisvesting werd

ondergebracht als een onderdeel van de

gemeentesekretarie.

Het gemeentebestuur had de heer

Klomp een afscheidsreceptie aangeboden

in de raadszaal.

Het voltallige kollege van b en w

was aanwezig, vele hoofden en oud-hoof-

den van dienst, een groot aantal par-

tikulieren, alsmede verscheidene raads-

leden.

miljarden
uitgegeven
aan woningen

De Nederlanders, hebben met elkaar
vorig jaar een verrassend groot bedrag
van 3700 miljoen gulden uitgegeven voor
het aankleden van hun'woning. Voor het
kopen van nieuwe meubelen werd 2200
miljoen gulden neergeteld en voor woning-
tekstlet als gordijnen, kleden, spreien en
vloerbedekking 1500 miljoen gulden, zo
blijkt uit het jaarverslag van het Algemeen
Verbond Winkelbedrijven Woninginrichting.

De cijfers krijgen overigens wat
meer achtergrond wanneer'ze gezet
worden naast de totale uitgave voor duur-
zame konsumptiegoederen (auto's, ijs-
kasten, wasmachines). In het afgelopen
jaar beliepen die uitgaven 25,5 miljard
gulden. De uitgaven voor woninginrichtng
maken hiervan dus' nog geen 15 percent
uit.

Het verbond wijst er op dat de afzet
van de detailhandelsbedrijven voor woning-
inrithting vorig jaar, na korrektie voor
prijsstijgingen, in feite zeven percent lager
lag dan in 1970. Zij wijst er de branche-
genoten op dat bij het verkoopbeleid meer
dan voorheen moet worden ingespeeld op
het stimuleren van de kreativiteit van de
klant bij het bezig zijn met zijn woon-
sfeer.

/-—' -^ *- ' •* ,- -~^• IIHaltestraat 56
Zandvoort
02507—3618

Sony stereo radio cassette recorder ... van 1098,— VOOR 898,—

Sony stereo set tuner, verst, boxen ... van 1198,- VOOR 898,—

Sony port. radio van 198,- VOOR 158,-

Thoshiba port. radio van 248,- VOOR 198,-

Nord Mende KTV van 2?95,_ VOOR 1998,-

Sony port. TV van 545,- VOOR 398,-

Vaatwasmachine van 2098,- VOOR 1298,-

Dit heeft Peeters U deze week te bieden
Bovendien geeft elke kassabon u recht op een kopje koffie in het

Café Snoopy.

Entree f 1,-

R W E R K op het strand
(BIJ DE ROTONDE)

kinderen tot 14 jaar f 0,50

CENTRALE VERWARMING
5, TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

IADIATÖR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. • Erk. A.C. IW

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

U zult rekening houden
met de rekening

Maar prijs u gelukkig dat u bij ons een
kostuum kunt kiezen dat u op prijs stelt
in een prijs die u ook op prijs stelt.

Bijvoorbeeld:

LICHT GEWICHT KOSTUUMS ƒ 119 - 139 • 169
DENIM KOSTUUMS ƒ 9 8 - 129
CORDUROY SCHUTTERSVELD

diverse modellen ƒ 149 tot 139

!IERENMODE«n HERENKLEDING

KERKSTR;20 . TEL:3136

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

Deze advertentierubriek staat
In het middelpunt der be-
langstelling van onze lezers.
Prijs voor 4 tekstregels
f 4,50 per plaatsing, iedere
regel meer 50 et. Bij bèta-
ling voor plaatsing op reke-
nmg wordt deze prijs met

f 1,— verhoogd voor
administratiekosten.

WORDT NU LID van de
• basketbellverenlglng

Typsoos Lions!!
Aanmeldingen of inlichtin-
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34.

't(kinder)WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1—3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

V E R L O R E N
zilveren armband met munt

Chalve Kennedy dollar).
Tegen beloning terug te

bezorgen Wilhelminaweg 50

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Gevr. vakantiehulp, tevens
net meisje gevr. voor lichte
huish. werkzaamheden van
9 tot 1 uur, zat. en zond.
vrij, ƒ4,— p.u. Tel. 3758
na 18.00 uur.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf / 32,-— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

Zit-slaapkam. te huur voor
meisje of jongen. Tel. 6348.

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen,
scheren, trimmen, wassen,

oorbehandeling,
voetbehandegling, etc.

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7, tel. 4999.

Beleggingshulzen te«, koop
gevraagd. Tel. 4479. Emira-
weg 13.

Gevr. nette hulp in de huish.
event. 's middags. Mevr.
Groen, Brederodestraat 78.
Tel. 3403.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAM

Flemingstraat 146, tel. 51 Sb
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis
Behandelt u ook aan huis

Te koop Daf 33, 48.000 km
gel., / 975,—. Tel. 4114

V A K A N T I E - T I P S

Slaapzakken v.a. 39,75
kinderslaapzakken 29,75
Wollen plaids v.a. 19,90
Bikini's v.a. 19,90
meisjes bikini's v.a. 14,90
Zwembroeken v.a. 14,95
jongens zwembr. v.a. 9,90
T-shirts v.a. 8,90

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30/32

Tel. 6975

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Te koop kanaries, mannetje
en poppen. Tel. 2271.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor ƒ 695.-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Voor
omroepers

bellen 2135

Esncluoorrse hoeranl

eanduaorrse hüeranl1

Neem uw brood, koek,
beschuit en bisciuts
van bakker v. d. WERFF

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
MANICUREN - PEDICUREN

Burgm. Fenemaplein 22/1
Tel. 6481

Wie heeft mijn twee
BASSET HONDEN

JORRIS en DORA gezien?

Hun kleuren zijn wit, zwart, bruin.
Beide hebben een licht bruine hals-
band om. Vermist in de duinen bij

Cort v. d. Lindenstraat.

Gaarne inlichtingen:

Cort. v. d. Lindenstraat 44, tel. 6783.

MAKELAARSKANTOOR

J. W. APOL
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43

Zandvoort - Telefoon 2756
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

• landelijke erkenning
O stooktechnische adviezen
O vrijblijvende offertes
• onderhoud- en controle
O weekend service

, O eigen showroom
• geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMiNGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023 - 31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

Adverteren via een wasrol .

is te kostbaar en te Ingewikkeld. Wlo

van uw klanten Is trouwens nog In
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kuni beter
vla ons blad, dat 2 maal in de week

verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat Is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.

Neem de telefoon van de haak en
draal nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort • Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën



Na een succesvolle tournee door Israël thans met een ijzersterk sensatieprogramma in eigen land:

NEDERLANDS NATWNML CIRCUS

TONI BOLTIN I
ZANDVOORT: donderdag 11 juli, 15.00 uur en 20.00 uur,

parkeerterrein autocircuit, Vondellaan, tel. 02507-4849. De

circuskassa's zijn van 10.00 uur v.m. af geopend.

Kinderen reductie tijdens de middagvoorstelling.

Voorverkoop: sig. mag. Soerabaya, Stationsplein 27,

tel. 02507-4841

Een ruim twee uur durend kleurrijk schouwspel met o.m. sensationele vliegende trapeze -
olifanten • wilde dieren • clowns • springplankacrobatiek • fietscapriolen • Edon, hoog in nok

van circus opgeknoopt aan brandend touw.

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

J. Portegies-Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZQNDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHANG
Machinale

Smirna's en
originele Perzen

KUIK M E U B E L E N
Passage 13/15 - Tel. 6975

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 - TEL. 4161

Wegens vakantie

O LOTEN
VAN

10-7-74 t/m 3-8-74
Accountantskantoor A. HOEKEMA

FR. ZWAANSTRAAT 82

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Wij zijn een „klein" en in Zandvoort gevestigd
kantoor en jij zou onze vijfde medewerkster kun-
nen worden, maar dat is dan ook het enige
„kleine" aan ons bedrijf.
Als internationaal reklameburo verzorgen wij het
plaatsen van advertenties in buitenlandse bladen
en wij bellen, schrijven en telexen dan ook da-
gelijks met alle delen van de wereld.

Voor een J O N G E D A M E
(bij voorkeur met een kersvers MAVO diploma)
die accuraat is, een zonnig humeur heeft en van
afwisselend werk houdt is er bij ons wel het een
en ander te doen. Het is de bedoeling dat je
behalve telefoniste/receptioniste en tijdschriften-
controle, op den duur een geheel zelfstandige
taak gaat vervullen.
Je mag ons schrijven of bellen (vragen naar de
heer Zwijnenberg) en wij zien je sollicitatie met
belangstelling tegemoet.

BOLBERG BV, Internationaal Advertising,
Zandvoort, Postbus 600, telefoon 02507—-2964.

E I K E N
meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

Woningbouwverening
„Eendracht Maakt Macht"

Zandvoort

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning Linnaeusstraat 9-3,

(woonkamer, 5 slaapkamers, douche, zolder-
ruimte, individuele centr. verw. waarbij gas-
verbruik voor eigen rekening),
huurprijs ƒ 255,50 per maand;

2. de flatwoning Flemingstraat 68,
(woonkamer, 3 slaapkamers, douche, centr.
blokverwarming),
huurprijs ƒ 322,70 per maand;

3. de flatwoning Keesomstraat 195, '
(woonkamer, 3 slaapkamers, douche, centr.
blokverwarming),
huurprijs ƒ311,50 per maand;

4. de eengezinswoning Van Lennepweg 23, '
(woonkamer, 3 slaapkamers, douche),
huurprijs ƒ 112,25 per maand;

5. de beneden-duplex woning Van Lennepweg 77,
(woonkamer, 1 slaapkamer),
huurprijs ƒ 84,50 per maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt pp
rangnummer. Het bestuur verstrekt een bereid-
verklaring. De beoordeling voor het verkrijgen van
een woonvergunning berust bij Burgemeester en
Wethouders. Het inkomen van het gezinshoofd is
medebepalend i.v.m. de hoogte van de maand-
huur.
Inschrijving vóór 9 juli a.s. 19 uur, aan het kan-
toor van de vereniging Noorderstraat 1, onder
vermelding van rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
donderdag 11 juli a.s. om 2 uur in het gevelkastje
Noorderstraat 1, worden gepubliceerd.

Zand voor is e Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

EELTINK'S speelgoed en geschenken
Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 16 kunt kopen

drukkerij OL
achterweg J',î eJr̂ 58i

Eanduüorbe hoeranl1

DEZE WEEK:
MAANDAG, 12,30 uur:
Den Haag • Madurodam ƒ 8,—
DINSDAG:
Umuiden • Zaanse Schans • Volendam-
Marken ƒ 8,—
WOENSDAG:
Aalsmeer • Delft • Rotterdam / 12,—
DONDERDAG: Brussel / 15,-
VRIJDAG v.m.:
Alkmaar - Kaasmarkt ƒ 7,—
VRIJDAG n.m.: Amsterdam.

18 JULI NAAR DE EFTELING
/ 13,50, kinderen ƒ 8-

+ diverse andere dagtochten.

Informeert bij:

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

VAKANTIE
NOG VELE MOGELIJKHEDEN VOOR

VLIEG- EN TOURINGCARREIZEN

Het Circuit van Zandvoort zoekt een

all-round medewerker
voor onderhouds- en bewakingsdienst

Voor dit zeer afwisselende werk, dat deels
in het weekend zal plaats vinden, zoeken wij
een harde werker, die niet ouder is dan 25 jr.

Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan
CENAV BV, Staten Bolwerk 6, Haarlem

Telefoon 023—3241 50.

DR. JOSHUA BIERERSTICHTING
Boulevard Paulus Loot l

vraagt

vakantiehulp
Dames die voor vakantiehulp in aanmer-
king wensen te komen voor diverse
werkzaamheden gelieve telefonisch een
afspraak te maken met de heer Lammers,
tel. 02507—4941.

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST

heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4973

LENT-OPEL
GROOTSTE KEUZE IN KENNEMERLAND MEER DAN

50 STARTKLARE VAKANTIE-AUTO'S *

Kies zonder kosten uit onze

4 ZOMERTIPS
bij aankoop van uw nieuwe Opel, in
periode tot 13 juli a.s.

Tip 1. Trekhaak
Tip 2. Compl. ML-Behandeling
Tip 3. Radio (Blaupunkt)
Tip 4. Vynil Dak

* Onze verkoop- & servïceafdeling: staan voor u klaar in Zandvoort
VAN LENT - OPEL. KAJVIERLINGH ONNESSTRAAT 15. TELEFOON 53 46.

Showhal Dreef 261 T.,„foon o« l* >sn
Raadhuisstraat 63 Telcfo<m Z8 «> 5»

Aalsmeer: Van Lent - Opel, Oosteindenveg 110. Telefoon 2 09 90.

UW DEALEB VOOR: OPEL • CHEVROLET • BUICK - PONXIAC -
OLDSMOBILE & CADILLAC
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geluidswerende voorzieningen
in nieuwe emm flats
voor rekening van gemeente

Afgelopen donderdag kwam de ge-
meenteraad in spoedzitting bijeen voor de
behandeling van een aantal voorstellen
betreffende de bouw van 135 woningwet-
woningen aan de Lorentzstraat. Afwezig
waren wegens vakantie hierbij de wethou-
der van financiën, de heer Aukema (pvda)
en de vvd-raadsleden Rudenko en mevr.
Hugenholtz.

In de vergadering van 3 okt. 1972
besloot de raad medewerking te verlenen
aan de bouw van 121 woningwetwoningen
in de Loretzstraat, nabij het circuit.
Daarvoor werd een lening aangevraagd
bij het rijk. De afdoening van deze aan-
vraag ondervond vertraging door de toen
bezigzijnde onderzoekingen naar de te
verwachten geluidshinder voor de toe-
komstige bewoners. Aanvankelijk werd
verondersteld dat deze hinder beperkt zou
kunnen worden door de oprichting van
een muur bij de oostelijke ingang van het
circuit. Uit later verrichtte geluidsmetingen
bleek, dat van een dergelijke muur geen
enkel geluidswerend effekt mocht worden
verwacht. Wel kon de geluidshinder ge-
deeltelijk worden bestreden door de twee
geprojecteerde bouwblokken aan elkaar
te verbinden, waardoor bovendien 14 wo-
ningen meer konden worden gebouwd.

Van departementszijde is vervolgens
het aanbrengen van een aantal geluids-
werende voorzieningen geëist, zoals dub-
bele ramen, massieve voordeuren, tocht-
strips, panelen met spaanplaat en het
opvullen van de spouw met polycel. De
kosten van deze voorzieningen worden
geraamd op zo'n ƒ 440.000,—, waarvoor
de rrfinister niet bereid is financiële bij-
stand te verlenen. In hun voorstel aan de
raad zeggen b en w dat zij t.a.v. deze
aangelegenheid op 2 aug. a.s. een onder-
houd zullen hebben met de direkteur-
generaal van het departement van volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening, om
die erop te wijzen dat — zo stellen b en w
— de akoestiese voorzieningen een be-
sparing opleveren op de kosten van de
verwarming.

In de raadsvernadering van afgelopen
donderdag werd gediskussieerd over de
vraag of al dan niet tot de bouw van deze
135 woningen diende te worden over-
gegaan. Het kollege was van mening dat
deze bouw doorgang diende te vinden,
mede gelet op de reeds gemaakte kosten,
zo'n IVzt a 2 ton. Voor de benodigde
ƒ 440.000,— voor akoestiese vporzienin-
gen wilde het kollege zo mogelijk de
gemeentelijke reserve aanspreken.

De heer COUVREUR (vvd) opende
de diskussie. Hij vond de door het mi-
nisterie geëiste voorzieningen niet af-
doende. Met name het genoemde polycel
had volgens hem geen enkele waarde.

De heer WEBER (pvda) toonde zich
verontwaardigd over het feit dat het
kollege in een brief aan de minister had
geschreven dat de toekomstige bewoners
vrijwillig de nadelen van de geluidsoverlast
aanvaarden. 'Dat komt alleen maar door
de woningnood. Als er elders huizen be-
schikbaar zouden zijn, dan zouden ze daar
in gaan wonen i.p.v. in die flats aan de
Lorentzstraat'. De socialistiese afgevaar-
digde vroeg zich ook af of het niet
mogelijk zou zijn de Cenav, de eksploitant
van het circuit, die geluidswerende voor-
zieningen te laten betalen. Hij vond het
een 'pijnlijke zaak dat de gemeenschap dat
zou moeten opbrengen.

De heer VAN DER MOOLEN C pvda)
sloot zich aan bij de woorden van zijn
fraktiegenoot. 'Maar ik ben wel erg voor
de bouw van de 135 woningen, want als
we niet bouwen, dan komen er helemaal
geen huizen. En die huizen zijn hard
nodig', aldus de socialist.

De heer WIJNBEEK (d'66) nam
hierna het woord. 'De konsekwenties van
het besluit van de raad het circuit voor
15 jaar te verpachten tekenen zich steeds
duidelijker af. De gemeente lijdt aan pijnen
van een grote wond, die zij zichzelf voor
15 jaar heeft toegebracht. En die ge-
luidswerende voorzieningen zijn niet meer
dan pleisters op die wond', aldus de
demokraat, die het volslagen oneens was
met het voorstel van b en w. Hij opperde
twee alternatieven. Het liefst zag hij een
'evakuatieplan' gerealiseerd voor die be-
woners van nieuw noord voor wie het om
gezondheidsredenen niet langer draaglijk
is daar te wonen. Daarvoor moest, volgens
de demokraat, een nieuw bouwplan worden
ontworpen, waardoor dan ook de om-
streden 135 woningen niet nodiq zouden
zijn, althans niet op die plaats. 'Mocht de
raad toch besluiten daar te gaan bouwen',
zo vervolgde de heer Wijnbeek, 'dan lijkt
het mij juist als de vermakelijkheidsbelas-
ting op het circuit drasties wordt verhoogd,
zodat niet de gemeenschap dat bedrag
van ƒ 440.000,— hoeft te betalen'.

De heer FLIERINGA (inspr. nu) was
wel voor de bouw van 135 woningen.
Hij betwijfelde echter of de door de
minister gestelde eisen voldoende zouden
zijn om de geluidshinder te beperken, want
het lawaai is enorm', aldus de heer Flie-

ringa. 'We kunnen beter eens gaan kijken
of we het geluid niet kunnen beperken
door nadere voorwaarden te stellen aan de
Cenav,"

De heer TER VEER (cda) was een
voorstander van het voorstel van het
kollege. Hij vond dat de heer Weber
'onrealisties' praatte door te stellen dat
hij het geld bij de Cenav wilde halen. De
heer Flieringa was volgens hem 'bezijden
de waarheid' door te spreken over nadere
eisen aan de Cenav. 'Als de raad een
kontrakt sluit met de Cenav, dan moet ze
daarvan de konsekwenties aanvaarden en
niet daarover beginnen met geleuter.
Flieringa moet niet steeds van links naar
rechts zwenken, hij heeft tenslotte op het
beslissende moment voor het circuit ge-
stemd. Als men eenmaal ja zegt moet men

zich daaraan houden. Dat wij die vier ton
moeten betalen, dat was te voorzien',
aldus de christendemokratiese afgevaar-
digde, die overigens op het beslissende
moment tegen het circuit heeft gestemd,
Zijn partijgenoot VAN AS vroeg zich af
wat er zou gaan gebeuren als straks ook
andere bewoners in nieuw noord geluide-
werende voorzieningen voor hun huizen
gaan eisen. 'Wat doen we dan?' was zijn
vraag.

De heer PAS (btv) schaarde zich
achter het voorstel van b en w. Hij wilde
alleen nog wel even kwijt 'dat de burgerij
goed moet weten, dat het ƒ 440.000,—
moet betalen, als gevolg van de akties
van een handjevol mensen die tegen het
circuit zijn'.

Hierna nam burgemeester NAWIJN
het woord. Hij vond het vreemd dat de
regering warmte-isolatie propageert in het
kader van de energiebesparing en tegelij-
kertijd stelt dat de gemeente die
ƒ 440.000,— moet betalen. 'Want behalve
geluidswerend werken deze voorzieningen
ook warmte-isolerend', aldus de burger-
vader, die pleitte voor de bouw van die
135 huizen. Hij was het eens met de heer
Ter Veer dat de raad de konsekwenties
moest aksepteren van een eenmaal geno-
men besluit.

(Lees verder op pag. 2)

zandvoort door de mand...

Zandvoort kreeg afgelopen week de
rekening gepresenteerd voor het door de
gemeenteraad ruim een jaar geleden
genomen besluit het circuit te laten voort-
bestaan en voor vijftien jaar te verpachten.
De minister van volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening wil de ekstra kosten
voor het aanbrengen van de noodzakelijk
geachte geluidwerende voorzieningen In de
door EMM aan de Lorentzstraat te bouwen
flatwoningen, niet uit rijkskas betalen. Het
hiervoor geraamde bedrag van bijna een
half miljoen moet de gemeente zelf op
tafel leggen. B en w willen nog een beroep
doen op een bijdrage uit de rijkssubsidie-
pot voor warmte-isolatie, waardoor de
uitgave voor de anti-lawaaimaatregelen
kan worden teruggebracht tot een lager
bedrag, maar het is zeer de vraag of de
bewindsman deze spitse vondst in klin-
kende munt zal weten te waarderen.

In ieder geval zal Zandvoort en de
zandvoortse gemeenschap straks een flink
offer moeten brengen voor het circuit:
hetzij in de sfeer van de openbare voor-
zieningen ofwel op het gebied van de
belastingtarieven. Met dit onprettige voor-
uitzicht werd nogal geschermd - beter
gezegd gedreigd - toen het circuit op
't punt stond te worden gelikwideerd. Door
derving van inkomsten uit de vermakelijk-
heidsbelasting van clrcuitevenementen zou
een geweldig gat in de gemeentebegroting
ontstaan. Nu dreigt door voortzetting van
de racebaan een gat in de gemeente-
flnanciën te worden geslagen, waarvan de
omvang en diepte nauwelijks valt te meten.
Want het zal zeker niet blijven — er
werd In de raad al op gewezen — bij deze
beschermende maatregel tegen het lawaai.
Er zullen nog meer bebouwen - o.a.
scholen — van geluidwerende materialen
moeten worden voorzien. Het circuitdrama
begint onvoorstelbare vormen aan te
nemen en niet alleen op het gebied van
het leefmlljeu in Zandvoort.

Het gemeentebestuur — b en w en
raad — reageert daarop als de tovenaars-
leerling. Het slaat de ogen ten hemel en heft
In vertwijfeling de armen naar het uitspan-
sel. Wie had dat nou allemaal kunnen
voorzien of zelfs maar vermoeden? Niet de

raad. Wel de kritici. En daarom vindt de
heer Pas (btv) dat ze hun mond hadden
moeten houden. Dan was er nooit Iemand
achter gekomen. En zeker de minister niet
in het verre Den Haag.

Burgemeester A. Nawïjn voelt heel fijn
aan dat de kranten In komkommertijd ver-
keren en geeft ons in overweging een
artikeltje te maken over zijn optreden
tegenover een deel van de aanwezige pers
en enkele bezoekers op de publieke tribune,
na afloop van de raadsvergadering van
j.l. donderdag. Woordelijk voegt hij ons toe:
'nu heeft u weer Iets om over te schrijven'.
Zo'n advies mag ja natuurlijk nooit in
de wind slaan en wij zetten ons dra achter
de schrijfmachine om een korte weergave
van het gebeuren te tikken.

Na sluiting van de raadsvergadering
stevent de eerste burger op de pers- en
publieke tribune af met de boodschap
dat aan zijn lankmoedigheid t.a.v. aan- of
opmerkingen van de zijde van de krante-
mensen en andere bezoekers tijdens de
raadsdiskussles, een eind is gekomen.
Wanneer wij tegenwerpen slechts een
paar maal de lachspieren in werking
te hebben gezet wordt dit door de ma-
gisraat opgevat als tegenspraak, die niet
kan worden geduld. En hij kondigt aan dat
bij eventuele herhaling ons de toegang tot
het raadsgebeuren zal worden ontzegd.
Als wij opmerken de sankties rustig te
zullen afwachten wordt de toestand ge-
spannen. 'U bent een onhebbelijke vent',
zegt de burgemeester op een toon die
nog maar weinig ruimte laat voor een
minzame voortzetting van de dialoog.
Direkt daarop vordert hij dan ook dat wij
de tempel van de demokratie verlaten. Een
uitnodiging waaraan wij gevolg geven,
na eerst ons regenscherm uit de standaard
in de wandelgang te hebben opgehaald.

Bij ons vertrek krijgen we nog te
horen: 'in ons eigen belang maar eens
goed over zijn (de heer Nawijn's) woorden
na te denken'. Na een wederzijdse groet
te hebben gewisseld, die van de zijde van
de burgemeester nogal stroef verloopt,
dalen wij de trap van het bordes af.

Op weg naar een andere gastvrije

heerlijk avondje in de
hervormde kerk

In het kader van de jaarlijkse zomer-
konserten gaf het Noordhollands Philhar-
monisch Orkest afgelopen woensdagavond
een konsert in de hervormde kerk. Het
programma bestond dit keer geheel uit
werken van Johan Sebastian Bach, vandaar
de naam Bachkonsert.

Ondanks het grote voetbalgebeuren
dat die avond op het programma stond,
waren toch nog een honderdtal mensen
naar de hervormde kerk gekomen om eens
een flinke portie barokmuziek tot zich te
nemen.

De tweede suite in B kl. t waarmee
werd begonnen, is een werk bestaande uit
allerlei kleine werkjes zoals: ouverture,
sarabande, menuet en polonaise. Dirigent
André Vandernoot en zijn strijkerskorps
zorgden in deze kompositie voor de voor-
treffelijke begeleiding van fluitist Jan van
den Berg, die ondanks de vaak moeilijke
delen zijn toon wist te houden. In het uit
drie delen bestaande klavesimbelkonsert
in A gr. t. dat vervolgens op het program-
ma stond kwam men tot een bijna even on-
bevlekte uitvoering. Dat bijna slaat dan op
de zeer enkele niet-barokke klanken die
klavesiniste Marion van Harreveld uit haar

instrument tot mijn oorvleugels liet komen.
Storend was het niet, en belangrijk
helemaal niet.

Na de pauze, de koffie was goed,
wederom een klavesimbelkonsert. De uit-
voering week nauwelijks af van het
vorige: perfekt op een enkel foutje na.
De derde suite in D gr. t. die als laatst
op het programma stond, bleek technies
niet mogelijk. Ik vraag me af waaruit die
techmese moeilijkheden zouden moeten
hebben bestaan? Misschien wilde de pau-
kenspeler, hij heeft in deze derde suite
ook een rol, liever het voetbalgebeuren
bijwonen, ik weet het niet.

Gelukkig heeft de uitvoering van het
vierde Brandenburgs konsert dat nu werd
gespeeld me weinig tijd gelaten om dieper
over dezo problematiek in te zitten. Hoe
Bach deze muziek, toen al, heeft kunnen
maken is me een raadsel, maar feit is
dat de uitvoering van het NPO met Jan
van den Berg en Sjef Bröcheler op dwars-
fluit en Gijsbert Beths, af en toe een waar
virtuoos, op viool zeker bij de genialiteit
van Bachs muziek paste. Kortom een
muzikale uitvoering die wel wat meer dan
één keer per jaar mag plaatsvinden, want
zoveel valt er op dit terrein in Zandvoort
niet te beleven.

Herman

koerant vanaf volgende week in offset
Op vrijdag 19 juli a.s. zal de Zandvoortse Koerant voor de eerste keer op de

nieuwe offsetpers van de firma Oudt worden gedrukt. Tot op dit moment wordt de
koerant bij genoemde drukkerij vervaardigd op een boekdrukpers en wordt de tekst
voor de redaktionele- en advertentiekolommen door middel van machine- en hand-
regels gezet. In het vervolg zal de copij voor de koerant op een IBM-schrijfmachine
worden uitgetikt en na op koerantenformaat te zijn gemonteerd langs fotografiese
weg worden overgebracht op platen. Dit laatste zal worden verzorgd door fotoliiho
Drommel. Platen en offsetpers produceren tenslotte de Zandvoortse Koerant. D»
voorbereidingen van het nieuwe drukprocede zijn thans In volle gang maar vergen
door de omvang van de omschakeling nogal wat tijd. Daardoor zal de koerant volgende
week inplaats van twee keer éénmaal verschijnen. En wel op de reeds genoemde
datum 19 juli. Maar dan in offset.

met de allernieuwste
autmaten staat vooru
openinamsterdam
en in zandvoort.

plaats valt ons in dat er toch sprake is van
enige progressie in het Inkasseringsver-
mogen van de autoriteit. Werd Ben de
Graaf van 'De Volkskrant' vanwege zijn
kritiek op het nederlands elftal door de
spelers achterwaarts In het water gedre-
ven, wij kregen de goede raad mee toch
vooral ons werk te blijven doen en de
lezers over het voorval te Informeren.

H.W. L.W, H.W. L.W.
9 juli

10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

06.03
06.33
07.07
08.01
08.54

01.58
02.25
03.01
03.33
04.20

18.21
19.00
19.36
20.22
21.20

14.04
14.38
15.12
15.56
16.46
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MAAITIJDSOEPEN
KIPPE of TOMATEN LITERBLIK

J2&5T
maar
ELKEDAG:-.mm

IBICA1VE PINDAKAAS f
altijd de smeuïgste! 1/1 pot ELKE DAG: ••

PRINCE FOURRE
lekkere luchtige biskwie
met vanille crème

grote rol géén
*^ OG*"*"

. . maar ,
StUkS ELKEDAG:)

BAVARIA
PILSENER
lekker handig
in de koelkast,

dieweinig'plaats
innemende
tinnetjes

blik 0.33 LITER

jong belegen ̂
KAAS

nét even pittig,
dusmetdie
fijne smaak!

alleen in stukken
van 750 g ra m
PER KILO

MEUU TOAST
zo dun,zo lekker!...en ze
blijven zolang knappend
vers!
GÉÉN

MAAR

*••••••••••4

moet wijn
duur zijn ?

\

.\

Er gaat geen week voorbij of \
u leest in de krant of ïn een
tijdschrift een wijnverhaal. \
Meestal met beroemde namen.
Maar wie koopt nu een fles
van enkele 1 O-tallen guldens?

U bent vast mê*é*r geïnteresseerd
ïn een leuke wijn voor een
redelijk prijsje \
t * \

Neem nu eens onze T1ROLER
RODE WIJN. In een 2 liter-
fles (dus bijna de inhoud van
3 normale flessen), die wij
aanbieden voor 4.95

U hoeft dan niet op een glaasje
te kijken, want daar kunt u
heel wat van uïrschenken I
En wat de kwaliteit betreft:
we drinken deze zelf wat graag J

v. NELLE

11 V. HOUTEN
SU PER REPEN

inmelk.puurof
m butterscotch
:::' 85 g ra m

zwaar
géén
jsé^ELKE
maar DAGi

T-SHIRTS
voordames: inorigineel T-BACK
uitvoering, dus geen mouwen.
Voor heren: met ronde hals
en korte mouwen! ^XSC

elkedag:

r3f

LUXTOILETZEEP
waar vele bekendef ilmsterren
zich mee verzorgen!
GROOT FORMAAT - ELKE
150gram J,38 DAGs

ALUMINIUM PANNEN
metalgoflon binnenkant,koken of
bakken dus niet aan ! In moderne
oranje kleur met groen deksel.

PAN
22cm.

95

DUYVIS

SAUTA
sla is pas sla alser salata

over zit!

FLES 0.5 LITER ^É®ö
qéén 2-03Tl69^ H '*''*
maar elke dag: mm

250 gram

VERMIGELLf of MACARONI
baal 500 GRAM

PAN
I6cm.

895

KOOK-
PAN
18cm.

95

ANDY
ALLESREINIGER
metammoniaenglans-
garantie !
géén

maar
ELKE
DAG:

Wat trekt jonge mensen aan bij
het DIRK VAN DEM BROEK-
CONCERN?

Supermarkten, restaurants, •
j slijterijen, reisorganisatie?
Wat u ook kiest, het is steeds
afwisselend en interessant werk.
Het brengt je in aanraking met
allerlei mensen en wat is
boeiender?
Meisjes bijv. verkrijgen waren-
kennis en dat is voor een
toekomstige huisvrouw een
goede voorbereiding.
En wat nog meer? Het opdoen
van mensenkennis en de moge-
lijkheid om te blijven werken
in de eerste huwelijksjaren,
desgewenst als part-timer.
Maar ook voor wie in de admi-
nistratleve sector van ons concern
een bijdrage wil leveren: het is
toch wel heel wat levendiger
dan op zo maar een kantoor !

Interesse? Bel 020-196677 en
vraag even naarde Heer Hijstek
voor het maken van een afspraak
of schrijf een briefje naar ons
hoofdkantoor:
DIRK VAN DEN BROEK B.V.
Tussenmeer l, Amsterdam - Osdorp.

AMSTERDAM, Mercatorpleir>49/Janv.Galenstraat79-85/Bilderdijkkade 41-53/26 Nassaustraal:26-30/LijnbaansgrachI 31-32
Tussen meer 1a (winkelcentrum Osdorp) / Delflandplem 188-194/ Burg.de Vlugtlaan133/Joh.Huizmgalaan 180-188

ZANDVOORT Kerkstraalig/ZWANENBURGs Dennenlaan 19a/HOOFDDORP,Kruisweg 640/Grallcrmeerstraat 28 (MOBYDICKMUITIMARKT)

• SŜ sŝ S:;:;*:?;̂ :;:*;;?!:̂ ^̂
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ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken
GASGEYSERS •

• Reparaties
GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR • GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

Heeft u een lapje stof in de kast?
Of een kledingstuk wat niet meer past?
Is het te groot of is het te klein
Geen nood uw COUPEUSE maakt het weer fijn.

Telefoon 6481

eanduaorrSE

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren.
5 jaar garantie op binnen-
werk". Normale prijs ƒ 1300.
voor ƒ 695.-. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17. Bad-
hoevedorp, tel. 02968-S817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Te koop gevr. koelkast.
Tel. 3748.

Zolderetage te huur.
Tel. 6116.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Fiets gevonden. Tegen ver-
goeding advertentiekosten
af te halen, Stationsplein 3.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Te koop brommer Magneet
met 3 versn. en dubb. ach-
tervering. i.p.s., prijs n.o.t.k.
Tel. 4118 of 3442. Bellen na

18.00 uur.

(Vervolg van pag. 1)

De heer Flieringa vond dat het kolleg,:
hsd moeten wachten met het schrijven
van een brief aan het departement om eer
onderhoud aan te vragen, tot de raad
hierover had beslist. De burgemeester
vond het echter beter die brief van te
voren te schrijven om zo tijd te besparen

De heer ATTEtvlA (vvdj was van
mening dat de van departementszijde
geëiste voorzieningen weinig zullen helpen
'Die dubbele ramen houden alleen het
geluid tegen als het huis vlak is. In een
flat met galerijen werkt het niet, omdat
het geluid dan onder balkons slaat', aldus
de liberale afgevaardigde.

De heer WEBER verklaarde een voor.
stander te zijn van het idee van de heer
Wijnbeek om de vermakelijkheidsbelasting
voor de autorenbaan te verhogen. 'Als
we voor ieder toegangskaartje ƒ3,—
ekstra laten betalen, dan betaalt de lief.
.hebber van de vervuiling en niet de bewo
ners, die er gedwongen worden naar te
luisteren'. 'Die worden daar helemaal niet
toe gedwongen', zei toen de liberaal
Attema. De heer Nawijn vond, dat de
raceliefhebbers al erg veel vermakelijk-
heidsbelasting moesten betalen. De heer
Van der Moolen was van mening dat de
voorzieningen 'wel wat schelen'. Volgens
de heer Attema werkte het meer warmte-
isolerend. Ook de burgemeester vond dat
en daarom wilde hij met de direkteur-
generaal van het ministerie gaan praten
om daarvoor geld te krijgen. De heer
Fiieringa dacht, dat 'ze bij het ministerie
wel kien genoeg zijn om in te zien dat het
niet gaat om warmte maar om geluid'.

De heer KEUR (cda) vond, dat er
veel te lang over dit voorstel werd ge-
sproken. 'We moeten niet kpnstant over
dat circuit zitten zaniken'. Hij stelde voor
meteen over te gaan tot stemming. De
heer Pas was het volledig met hem eens.
Hij had bovendien zoveel vertrouwen in
b en w dat hij dacht 'dat het kollege dat
geld er heus wel doorhaalt bij de minister'.
De heer Van As vroeg nogmaals wat er
gaat gebeuren als ook andere huizen in
nieuw noord zulke voorzieningen nodig
blijken te hebben. 'Dan zal de minister
daarover moeten beslissen', aldus de
burgemeester. De heer Van AS vroeg zich
ook af of het niet mogelijk zou zijn de
middenstand ekstra te laten betalen. 'De
raad is destijd akkoord gegaan met de
verpachting van de renbaan, omdat het zo
belangrijk zou zijn voor de neringdoenden,
zij zouden er voordeel van hebben. Maar
er blijkt nu ook een andere, grotere groep
mensen te zijn die er nadeel van heeft'.
Toen kreeg hij wethouder JANSSENS
(inspr. nu) tegen zich. 'Wat bedoelt u
daarmee? Hoe zou de middenstand dat
moeten betalen?' De wethouder verlangde
van de christendemokratiese afgevaardigde
een konkreet voorstel. Maar dat had de
heer Van As niet. 'Ik vroeg me alleen
maar af of het mogelijk zou zijn'. Dat
vond de heer Janssens maar niks. 'U moet
daar niet zo lichtvaardig over praten',
aldus de wethouder van publieke werken.

'Verlangt één der leden nog over te
gaan tot stemming?' vroeg toe de bur-
gemeester plotseling. Dat wilde alleen de
heer Wijnbeek. Hij was dan ook de enige
die tegen stemde. De frakties van de pvda,
vvd, cda, inspr. nu en btv stemden voor.

Geen der raadsleden wenste gebruik
te maken van de rondvraag. Ook niet om
te vragen hoe het nou precies zit met het
naaktstrand. Want zoals bekend, heeft de
burgemeester onlangs geheel op eigen
houtje een perskonferentie georganiseerd
waarin hij heeft verklaard dat het naturis-
tenstrand nog steeds Illegaal Is. En dat
is volkomen In strijd met het raadsbesluit
van 14 juni j.l. Is de tijd waarin de raad
het hoogste bestuurlijk orgaan van een
gemeente was, dan toch echt voorbij?

nieuws kort
errklrjin

De vvv kan nog zulke aardige buiten-
evenementen voor inwoners en gasten
organiseren, het zijn uitzeindelijk de weer-
goden die bepalen of ze doorgaan of niet.
En EO kon het gebeuren dat het voor zater-
dagavond geplande vuurwerk in verband
met de krachtige wind afgelast moest
worden. De ballonnenwedstrijd vond wel
doorgang en hoewel de in de voormalige
brandweerkazerne uitgereikte 80 ballonnen
niet allemaal het Stationsplein haalden
waren het er toch nog wel een goede vijftig,
die daar na het sein van de heer G. F. G.
van Elteren losgelaten werden en met een
flinke snelheid landinwaarts trokken.

Namens de vvv sprak de heer Van
Elteren woorden van dank aan de Show
Drumband 'Irene' uit Haarlem, die het
gebeuren muzikaal omlijstte en daarna nog
een rondgang door het dorp maakte.

Over het tijdstip waarop het vuurwerk
nu zal worden afgestoken kon men nog
niet tot overeenstemming komen. In ver-
band met de schoolvakanties in Duitsland
voelt men over het algemeen wel voor eind
juli. In ieder geval zullen dag en uur tijdig
worden bekend gemaakt.

En om nog even op de weergoden
terug te komen: de door de watersport-
vereniging 'Zandvoort' geplande onderlinge
zeilwedstrijden gingen in verband met de
slechte weersomstandigheden niet door.
Ze zijn nu vastgesteld op zondag 14 juli
a.s., aanvang 11 uur.

Zaterdag en zondag namen de post-
duiven van 'Pleines' deel aan wedvluchten
vanaf Noyon en Duffel. De luchtrace vana!
Noyon (afstand 335 km) was er een voor
oude duiven en leverde een overwinning
op voor de gebr. Driehuizen met resp.
1,5, 7, 9. De verdere uitslagen waren:

P. Peters 2, J. B. Koper 3,
C. v. Egmond 4, 8, J. Swart 6.

De wedvlucht vanaf Duffel
voor jonge duiven (afst. 145
km) werd eveneens gewonnen
door de gebr. Driehuizen. De
volgorde was hier: 1, 2, 3, 4,
5, 9, 10, 11, 12. Daarna
kwamen L. Bol 6, A. Loos 7,
P. Peters 8, J. Koper en Zn.
13, 14, R. Driehuizen 15,
R. Sinnege 16.
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vader jacob in drie talen
op songfestival rekreade

zuidbuurthuisje knap gerestaureerd
Toen de heer Jac. Kuipers zo'n twintig jaar geleden naar Zandvoort kwam en

daar twee percelen op het Schelpenplein kocht kon hij niet vermoeden dat één van
deze pandjes, om precies te zijn nummer 21, waar in het linkergedeelte vroeger de
melkhandel D.'van der Werff een opslagruimte had, een belangrijke bijdrage zou
leveren aan de renovatie van de zuidbuurt. Door het wegbreken van tussenmuren
werd één geheel gevormd met het daarachter gelegen pand aan het Kerkdwarspad
en het is met name dit plekje dat voor heel veel Zandvoorters zoete herinneringen
heeft. En dat 'zoet' bedoelen we dan letterlijk, want van 't winkeltje van juffr. Schaap,
beter bekend als Sa de Beer, dat met zijn gele toonbank, zijn vakken met grutters-
waren, zijn weegschaal en brauwe puntzakken zo helemaal bij het Zandvoort van
vroeger hoorde, herinneren zij zich de grote glazen stopflessen vol rose en rood
gekleurd snoepgoed toch wel het duidelijkst. Zijn de attributen uit het winkeltje van
Sa de Beer bij voorstellingen van 'De Wurf' nog wel eens te zien, dank zij de heer
Kuipers en natuurlijk ook dank zij de aannemer van de restauratie, de heer J. Keyzer
uit Heemstede, is er nog veel meer voor het nageslacht bewaard. Om maar iets te
noemen: de plavuizen in de winkel, de oorspronkelijke dorpels en een scheeps-spant
met het ingebrande jaartal dat een onderdeel van de fundering vormde.

In dit bijzonder kundig gerestaureerde pand, waar men via prachtige eiken treden
van het ene vertrek in het andere komt, heeft de heer Kuipers thans de showroom
voor zijn ruitersportartikelen en zijn onlangs geopende antiekzaak 'De Oude Kern'
ondergebracht. 'De Oude Kern' heeft haar entree aan het Kerkdwarspad en we
kunnen niet anders zeggen dan dat zij met haar in oude stijl gerestaureerde gevel
in dit stukje zuidbuurt uitstekend past. En kan men zich voor antiek in Zandvoort
een betere entourage wensen dan een achttiende-eeuws vissershuisje? Kr. M.

Rekreade, de door de lokale kerken
gelelde serie zomerspelen voor kinderen
van Inwoners en badgasten, draait nu al
weer bijna twee weken. Ron de Valk
bezocht afgelopen woensdagochtend het
songfestival voor kinderen van vier tot
zeven jaar, waarvan onderstaande Impres-
sie.

Om precies tien uur stap ik de Juliana-
school aan de Brederodestraat binnen.
'Rekreade' vermeldt een groot spandoek
bovenop de school. Een jongen met half-
lang, zwart haar doet de deur open. Hij
is één van de vijf medewerkers die de
spelletjes leiden. Nadat ik verteld heb
van de Zandvoortse Koerant te komen,
leidt hij me door een met papieren draken
en schuimrubberen reuzendwergen be-
zaaide gang naar het medewerkerskamer-
tje, waar nog een paar mensen zitten,
een jaar of twintig, behalve mevr. De
Waard dan, die is weer wat ouder. Mevr.
De Waard zit al enkele jaren bij de o r-
ganisatie van de rekreade. Zij staat me
te woord als ik wat vraagjes wil stellen,
want de anderen gaan een stuk of 25 kin-
deren bezighouden met een songfestival.

'Je had vorige week moeten komen',
zegt ze meteen, 'toen was het slecht weer
en waren er zo'n honderd kinderen. Nu,
met dat mooie weer zijn er niet zoveel
kinderen, dan zitten ze allemaal aan het
strand'. Ze vertelt verder dat er gewerkt
wordt met drie teams, op de camping
'De Zeereep', in noord in de kleuterschool
'De Woelwaters' en in het centrum in de
Julianaschool. In elk team zitten vijf
mensen, meest studenten, die uit alle delen
van het land komen. Het merendeel komt
van de sociale of pedagogiese akademie,
maar er zijn er bijvoorbeeld ook bij van
het konservatorium of uit de mediese
wereld. 'Het zijn «haast allemaal vrijwilli-
gers', zegt mevr. De Waard. 'Soms zit er
wel eens iemand bij die stage loopt, voor
de sociale akademie of zo. Daar zijn we
niet zo erg blij mee, want het is voor die
mensen gedwongen, ze doen het niet
spontaan, vrijwillig. We hebben in het
verleden dan ook wel meegemaakt dat
stagelopers precies op het moment dat
het tijd was ophielden met werken. En dat
kan niet met dit werk, want het loopt nog
wel eens uit '. Overigens 'hakt het er wel
in', zoals mevr. De Waard het zegt, met
vijftien krachten die betaald moeten wor-
den. Dat is dan wel erg weinig — een
volledige kostenvergoeding plus ƒ 25,—
zakgeld — maar het is bij elkaar toch
al gauw zo'n ƒ 1500,— per week en dan
zijn de materiaalkosten nog niet meege-
rekend. En aangezien het zwaartepunt
van de financiële bijdragen dit jaar ver-
schoven is van de plaatselijke kerken naar
de gemeente — 'tenslotte kunnen alle
kinderen ervan profiteren' — heeft het
gemeentebestuur er bij het opmaken van
de begroting bij de mensen van rekreade
op aangedrongen de toegangsprijs per
evenement te verhogen van ƒ 0,35 tot
/ 0,50. Dat vond men niet zo leuk en
aanvankelijk wilde men de prijs laten op-
lopen van ƒ 0,35 tot f 0,75, al naar gelang
de materiaalkosten. Maar dat achtten de

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B • Telefoon 4417

wederom een orgelkonsert

DINSDAG
GEEN
KOERANT
In verband met da
overschakeling van

boekdruk op offset

verschijnt het eerst-
volgende nummer van

de Zandvoortse Koerant
op vrijdag 19 juli a.s.
Het dinsdagnummer komt

dus te vervallen.

esnduoarrSE hoeranl8

Hele drommen stonden voor de ingang
van de Bavo toen ik jongstleden dinsdag-
avond op mijn fietsje de Grote Kerk op de
gelijknamige markt te Haarlem naderde.
Het was ook niet zo vreemd, een organiste
als Marie-Clalre Alain kunnen we niet
dagelijks horen en als dan ook nog de
entreeprijs 50 cent (voor het programma)
bedraagt, dan wordt de drempel wol heel
erg laag om naar een konsert ta stappen.

Zo verbaasd als ik was toen ik de
drommen mensen zag, zo teleurgesteld
was ik toen ik het programma opensloeg.
Ik heb niets tegen barokmuziek, maar ik
stel toch wel prijs op een beetje gevarieerd
programma. Het was uiteraard wel een
programma waar een zeer groot deel van
het publiek van kon smullen, wat dan ook
gedaan werd.

Wat dit franse vrouwtje speelt, speelt
ze goed. Ondanks de simpele maar zeer
geraffineerde registratie weet ze de
muziek zo te serveren dat de luisteraar
steeds zijn volle aandacht blijft nodig
hebben. Van de franse komponist Louis-
Nicplaas Clerambault speelt Marie-Claire
Alain de 'Suite du premier ton1, een stuk
gevormd door een reeks kleine stukjes.
Naast de technies perfekte uitvoering
droegen deze stukjes toch een eigen
karakter, zonder dat dit leidde tot spekta-
kulaire registratiewijzigingen. Dit gold ook
voor de rest van de avond, waarop onder-
meer werk van Pachelbel en natuurlijk
Joh. Seb. Bach te horen waren, allemaal
voortreffelijke uitvoeringen op het voor
deze muziek zeer geschikte Muller orgel.
Toch gaf dit konsert me een wrang
smaakje in de mond. Elke keer als mijn

blik tijdens het luisteren op het programma
viel dacht ik bij mezelf: waarom toch geen
stukje Alain, Franck of wie dan ook uit
een willekeurige andere periode? Vooral het
ontbreken van een kompositie van Marie-
Claires broer was voor mij en waar-
schijnlijk ook anderen een diep gemis.
Maar ja, iedereen is natuurlijk vrij in zijn
of haar repertoirekeuze, maar het zou
misschien toch wel aardig zijn als men
wat vaker rekening hield met minderheids-
groepen. Dit is lang niet altijd het geval,
maar dat zien we wel vaker. Of niet?

Herman

5—1t juli 1974

Overleden: Hendricus Hermanus
Gronloh, oud 77 jaar, gehuwd met J. C.
Beukers.

Onderrouwd: Frederik Rietman en
Teuna Jansje Heijbper; Peter Fleers en
Yvonne Helena Christina Visser; Anton
Hendrik Schniedewind en Antoinette van-
Oudgaarden.

Gehuwd: António Ramos Ramalho en
Adriana Josephina Hermanna Spierieus;
Jozef Cornelius van der Meij en Martine
Johanna Kemp.

Geboren buiten de gemeente: Marcel,
z.v. A. Dommisse en S. Lieshout; Sanneke
Dorothea Johanna, d.v. P. A. Castien en
M. I. Stuijfzand; Dirk Jan, z.v. D. B. G.
Zon en J. M. Zwemmer.

medewerkers niet haalbaar en vandaar
dat de prijs voor alle evenementen defini-
tief is vastgesteld op f 0,50. 'Maar in
Haarlem is ook zo iets, daar heet het dan
stuif-stuif en dat kost ƒ 1,50. Het schijnt
trouwens overal in het land f 1,— of meer
te kosten, dus het valt hier nog wel mee',
aldus mevr. De Waard.

'Deze week staan de rekreade-
spelletjes in het teken van de muziek, we
zijn begonnen met een muziek-ekspres,
de kinderen hebben zelf muziekinstrumen-
ten gemaakt en vandaag is er een song-
festival. Vorige week stond het in het teken
van de reus, met reuzendwergen en zo,
en in noord werd vorige week elke dag
een ontdekkingsreis ondernomen naar een
of ander ver land. We hebben dus iedere
week een bepaald thema, dat houdt de
spanning er in hè, zoiets prikkelt de fan-
tasie van de kinderen. Vorig jaar hadden
we elke week een vast programma, maar
dat wordt zo afgezaagd. Boyendien, als
je aankondigt dat er 'spelletjes' zijn, dan
kan dat van alles inhouden, van een
spelletje schaak tot een speurtocht'.
Mevr. De Waard vertelt ook dat ze erg
blij is met de Julianaschool als nieuw
onderkomen. 'Het is heel fijn in deze
school, we hebben veel ruimte en een erg
groot plein. Maar ja, de akkommodatie
blijft een moeilijk punt, het is tenslotte
maar voor zes weken hè'.

Dan zijn we een beetje uitgepraat.
'Wil je verder nog wat weten?' vraagt ze.
'Nee hoor, het is goed zo', zeg ik, berg
mijn pen en papier op en loop naar één
der schoollokalen waar een kindersong-
festival aan de gang is. Een klein meisje
staat op een geïmproviseerd podiumpje te
zingen over Kortjakje die altijd ziek is
midden in de week maar zondags niet.
Ze wordt begeleid door drie mede-
werkers, één zingt mee, één speelt fluit
en één speelt gitaar. Een vier zeer jeugdige
leden tellende jury geeft voor deze ver-
tolking een zeven, een zes, een zeven en
een tien.

Daarna is een jongetje aan de beurt
die Vader Jacob in drie talen zingt,
Nederlands, Frans en Engels. Hij krijg er

drie tienen en een negen voor van de jury.
Dan wordt Natasje naar voren geroepen,
maar Natasja durft niet. 'Ik ken geen
liedje', zegt ze. Na enig aandringen geven
de medewerkers de moed op en wordt
Natasja gevrijwaard van haar taak. 'Dan
word je wel gedwiskalifiseerd hoor', zegt
één van de teamleden. Dat kan Natasja
weinig schelen, als ze er maar vanaf is.
Ik geef haar trouwens groot gelijk hoor, ik
zou zelf ook niet durven.

Na deze diskwalificatie rennen twee
meisjes, Manon en Karin, naar het plat-
formpje. Zij hebben zelf een liedje ge-
schreven, dat ze met begeleiding op hun
zelfgemaakte trommels ten gehoren bren-
gen. Hier volgt het:
A) Als de klokken 10 en slaan

Dan is het zo laat om
Naar het zangfestival te gaan

B) Ach een zangfestival is maar wat fijn
Kun je wel gehoorzaam zijn?

C) Als je niet gehoorzaam bent
Dan ga je weer naar huis
Ik verzond dit lied
Voor Rekreade

Uit.
De arme meisjes hebben zo'n sukses

met hun liedje, dat ze weer terug moeten
komen naar het podium om het nog een
keer te zingen, net op het moment dat
ze rustig gaan zitten.

Om tien over elf zijn alle kinderen
aan de beurt geweest, inklusief de team-
leden. Eén van de medewerkers komt dan
op het idee om naar buiten te gaan om
op het plein spelletjes te gaan doen.
Ik vind dat ze het erg leuk doen.

Dat Is dan ook mijn indruk van het
rekreade-gebeuren: Ik vind het hartstikke
geinig. Als je kinderen hebt stuur ze er
dan naar toe of als je geen kinderen hebt,
ga er dan zelf heen. Om ook eens te
kijken hoe het is.

vpor
FIETSEN

en
. , . . , , BROMMERS
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vandaag werd de koerant voor 't laatst gedrukt..
op de boekdrukpers van de firma Oudt. Niet de koerant maar de pers verdwijnt. De
koerant zal in het vervolg worden gedrukt op een nieuwe offsetpers welke volgende
week in het bedrijf zal worden geplaatst en geïnstalleerd. In verband met de omschake-
ling op het nieuwe drukprocedé zal de koerant komende week alleen op vrijdag 19 juli
verschijnen en die week daarop alleen op woensdag 24 juli. De voorbereidingen zijn
ook voor de vervaardiging van de koerant op offset nogal omvangrijk en tijdrovend.
Zo zal de oplage van de koerant wegens ruimtegebrek in drukkerij Oudt op een
andere plaats worden gevouwen. Die hebben wij, dankzij Gerard de Wid, gevonden
In de noordbuurt.

Op onderstaande foto ziet u van links naar rechts op de voorgrond Hans Vader
en Lou Koper en in het midden Arie Klaas Paap bezig met de eindfase van het
transport van de vouwmachlne naar zijn nieuwe omgeving. En achter A. K. P. ont-
waart men de bekende figuur van de vroegere uitgever van de Zandvoortse Koerant,
IJs de Jong. Altijd voor de koerant in de weer als het nodig is, De koerant kan hem
— en al die anderen die aan het blad iets ondefinieerbaars hebben verpand —
eenvoudig niet missen.

Foto: Frans Groenhelde



medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst wor-

den verstrekt via het telefoonnummer

van de huisarts.

DIERENARTSEN, Haarlem en omstreken:
Bij afwezigheid raadplege men (uitslui-

tend telefonisch) fa. Mathot, tel. (023)

31 3233.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 13 en zondag 14 juli:
Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435, tel. 2382.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 14 juli:

9.15 uur: Duitse dienst, pharrer Bernard
Stoevesand uit Berlijn.
10.30 uur: ds. R. Kuijter, zendings-
predikant in Japan.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel.

GEREF. KERK
Zondag 14 juli:

10.00 uur: ds. P. Koster te Umuiden,
kinderkerk.
19.00 uur: ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTEBOND. Brugstraat 15
Gedurende de gehele maand juli
geen dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in Huize
Pniël. Nadere inl. teil. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN, Paradijsweg 16
Zaterdagmorgen 9.30 uur en donderdag-
avond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE, Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.

Zondagmorgen 11 uur: misviering m.m.v.
dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering met
samenzang.

4444 Politie (alleen noodgevallen)

2000 Brandmelding

3043,3044 Politie

6472 Nacht-controle Zandvoort.

4841 Gemeentesekretarie

2262 Informatiebureau Vreemdelingen-
verkeer, kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman.

Zandvoortselaan 365, Bentveld,

SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko', off. Renault-

agent • Fordservice en verkoop.

Oranjestraat 2—12 en Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technisch adviesbureau,

gasverwarmingen.

2754 Adm. Groene Kruis.

3757 T.D. Zandvoort, Rep. k.T.V. enz.

Adverteren via een wasrol ...

Is te kostbaar en ta Ingewikkeld. Wie
van uw klanten Is trouwens nog In

het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Neo, u kunt beter
via ons blad, dat 2 maal In de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van

het publiek brengen. Dat Is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draal nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce

voor ons dinsdag- of vrijdagnummer.

eerst speelterreinen
en dan wij k raad in nw. noord

Een delegatie van de speeltuinraad
nieuw noord had afgelopen dinsdagmiddag
een gesprek met het gemeentebestuur over
de verwezenlijking van haar plannen t.a.v.
de aanleg van drie speelterreinen in de
nieuwbouwwijk.

Van gemeentezijde waren aanwezig
burgemeester Nawijn, wethouder Janssens
van publieke werken, wethouder Van der
Meij van sociale zaken, gemeentesekretaris
Hoogendoorn en de heer Smits van de
afdeling publieke werken. De speeltuin-
vereniging werd vertegenwoordigd door de
heren De Kluyver, De Muinck en De Valk
en mevr. Van Kleeff.

Tijdens het gesprek — zo meldde ons
de vice-voorzitter van de speeltuinraad —
ontvouwden de mensen van nieuw noord
hun plannen, die zij hebben ontworpen
aan de hand van een in de buurt gehouden
enquête over speelterreinen. Aanvankelijk
sputterde de burgervader nog wat tegen.
Met name het aan de Lorentzstraat ge-
projekteerde voetbalveld vond hij wat aan
de grote kant. 'Maar', zo argumenteerden
de afgevaardigden van de speeltuinvereni-
ging, 'er waren aanvankelijk vijf terreintjes
geprojekteerd en daarvan zijn er twee
afgevallen, vandaar dat we dit veldje wat
groot hebben gepland'.

Dat vond de burgemeester wel
redelijk. Hij was verder, evenals de overige
leden van het kollege, erg te spreken over

de wijze waarop de speeltuinraad zich
van zijn taak heeft gekweten. Aan de heer
Smits werd opdracht gegeven te bekijken
of de zaak technies en financieel haalbaar
is. Wethouder Janssens liet blijken zo
gauw mogelijk met de uitvoering van deze
plannen te willen beginnen. Want de ge-
meente gaat het geheel uitvoeren en niet
de bewoners van de wijk zelf, zoals Robert
Sinke, één der leden van de speeltuinraad,
suggereerde in een onlangs gepubliceerd
interview in de koerant.

Na afloop van de bespreking vroeg
burgemeester Nawijn wat de toekomst-
plannen zijn van de vereniging. Hij zou
graag een voortzetting zien van hetgeen
waar deze mensen mee zijn begonnen.

Voorzitter De Kluijver zei toen, dat
men plannen heeft om verkiezingen uit te
schrijven voor een wijkraad. Daar begint
men echter niet mee voordat de speel-
terreinen alle drie zijn aannelegd. 'Want
dan zien de bewoners dat we iets hebben
gekreêerd, dat we iets positiefs hebben
gedaan', aldus het motief van de speel-
tuinvereniging,

Wij vinden het toejuichingswaardig
dat er nu dan een echte wijkraad komt In
nieuw noord. Het zal zaak zijn dat
de gemeente deze wijkraad voldoende
bevoegdheden toekent op bestuurlijk en
financieel terrein om volwaardig te kunnen
funktioneren.

de pvda of de demokratie
achter het gordijn

Het doek is gevallen. Heeft de kiezer
vóór 29 mei 'in alle openheid en openbaar-
heid' door een spleetje naar de zand-
voortse politieke gaarkeuken mogen kijken
— je moet toch weten waarop je stemt —,
na de verkiezingen ging het gordijn weer
snel dicht. In alle beslotenheid is er
gesleuteld aan een nieuw kollege van
b en w. Daarvoor moest er natuurlijk nog
wat efgepraat en afgetelefoneerd worden,
maar dat hoort nu eenmaal bij het politieke
spel. Ook bij het politieke spel hoort, dat
je, als je als partij in het kollege wil zitten
of blijven zitten, je vóór de verkiezingen
gedane verklaringen en beloftes snel
vergeet. Zoals bijv. de door het pvda-
bestuur afgelegde verklaring waarin
gezegd wordt dat 'de vvd kiezersbedrog
pleegt', dat 'de pvda polarisatie als
zodanig niet schuwt' en dat 'de vvd zich
als niet betrouwbare gesprekspartner
buiten spel heeft gezet'.

Allemaal erg stoer gezegd natuurlijk,
maar wat moet je als partij doen als blijkt
dat die vvd zeven zetels haalt en er zelfs
een kans bestaat dat jij uit het kollege
wordt gegooid. Nou, dat is eigenlijk
makkelijk. Je stelt, samen met je raads-
fraktie een nogal moeilijk leesbare ver-
klaring op, waarin je niet meer praat over
al die verklaringen of beloftes die je vlak
vóór of zelfs nog vlak na ('handhaving van
het huidige kollege') de verkiezingen hebt
gedaan. In die verklaring stel je, dat de
gemeenteraad eigenlijk niet zoveel meer
te vertellen heeft. Dat b en w eigenlijk
het beleid uitstippelen en uitvoeren en dat
de gemeenteraad niet veel meer kan doen
dan hier en daar eens wat korrigeren.
Hoewel dat in de praktijk misschien wel
zo is, kan je je toch wel eens afvragen
waarom de pvda-raadsleden dan nooit eens
hebben geprobeerd om de gemeenteraad
een grotere invloed en kontrole te laten
uitoefenen op alles wat b en w wil of
doet.

Leggen deze pvda-leden zich erbij
neer, dat de macht in handen is van een
aantal professionele politici of willen zij
juist dat b en w zoveel te vertellen hebben?
Uit de pvda-verklaring worden beide stel-
lingen min of meer bevestigd. Er wordt
immers niet gezegd op welke manier de
pvda-raadsleden er weer voor willen zor-
gen dat een groot deel van de macht, die
ben w eigenlijk is toegestaan, weer willen
terugwinnen en het is overduidelijk dat
de pvda met een wethouder in het kollege
wil zitten. Dit om ervoor te zorgen, dat
'een wezenlijk deel van het pvda-program
gerealiseerd wordt'. Maar wat is dat
'wezenlijk deel' dan eigenlijk en als dat
dan niet gerealiseerd wordt, wat voor ge-
volgen trekt de pvda daar dan uit?

De antwoorden op deze vraag zullen
we waarschijnlijk pas over vier jaar krijgen
wanneer er weer nieuwe verkiezingen
gehouden zullen worden. Tegen die tijd
zal et wel weer een verklaring worden af-
gelegd van het pvda-bestuur. Misschien
zal die verklaring dan wel stellen, dat de
pvda, cda en vvd zich zullen opheffen en
samensmelten tot één partij. Want het
maakt eigenlijk niet uit waar je als kiezer
op stemt. Bij gemeenteraadsverkiezingen
spelen principieel socialistiese, christelijke
of liberale achtergrond volgens de pvda
niet of nauwelijks een rol. Twee vragen
dringen zich dan op: ten eerste, waarom
heeft de pvda dat niet vóór de verkiezingen
gezegd, dan had iedereen zich de moeite
van het stemmen kunnen besparen, omdat
het toch niet uitmaakt op wie je stemt en
ten tweede, bestaat het socialisme van
de pvda uit een koffer met kraaltjes en
spiegeltjes, die je ruilt om op de zetel te
blijven zitten?

Blijkbaar wel. Demokratie en socialis-
me zijn voor de pvda hoge waarden één
dag voor en één dag na de verkiezingen,
daarna devalueren beide begrippen tot
politiek ruilgoed. Om de schok en het
daarop volgende leed voor sommige pvda-
leden en -kiezers een beetje te verzachten,
worden er in de verklaring nog vier punten
genoemd.

Afgezien van het feit dat deze vier
punten beloftes zonder werkelijke inhoud
zijn, waarin vaag geformuleerde zinsdelen
staan ('een bepaald programmapunt door
het formuleren van belangrijke nieuwe
beleidselementen'), moet het toch voor
iedereen duidelijk zijn dat dit punten
dienen te zijn die je als 'linkse' partij
vanzelfsprekend acht.

Wat is nu het gevolg van de houding

van de pvda? In september gaat het doek
weer even op en dan wordt de kiezer
gekonfronteerd met een rariteitenkabinet
bestaande uit drie professionele politieke
prima-ballerina's en elf volgelingen. Een
monsterverbond, dat geboren is in be-
slotenheid en verwekt is in de schaduw
van de demokratie. Wat voor rol speelt de
pvda in dit geheel? De rol van een onbe-
trouwbaar toeneelgezelschap, dat subsidie
in de vorm van medelijden verdient.

PSP/PPR

nieuws kort
en klein

De deelnemers aan de door OSS
georganiseerde atletiektrainingen, die elke
zomer in de maanden mei, juni, juli en
augustus worden gehouden op de sport-
terreinen van het Duintjesveld, zullen op
10 augustus a.s. hun jaarlijkse proeve van
bekwaamheid afleggen. In de loop van
deze maand zal worden opgegeven aan
welke eisen moet worden voldaan om in
het bezit te komen van een diploma en/of
een lintje.

Achttien juli a.s. zal vanaf half acht
's avonds de traditionele door de vvv
georganiseerde openluchtvismaaltijd weer
plaatsvinden op het Gasthuisplein. Mede-
werking bij het serveren van stokbrood,
vis en witte wijn zal ook dit jaar worden
verleend door de folklorevereniging 'De
Wurf' in oud-zandvoorts kostuum. De
maalijd word begeleid door muziek en
volksdansen. Voor dit gebeuren zijn 250
kaarten beschikbaar a ƒ 7,50. Deze kaar-
ten kunnen vanaf maandag 15 juli worden
afgehaald bij het kantoor van het vvv op
het Raadhuisplein.

De evenementenkommissie van het vvv
meldt ons dat het strandvoetbaltoernooi
voor bedrijven op 15 en 16 juli a.s. even-
eens openstaat voor de plaatselijke
campings en horeca-bedrijven. Voorwaarde
daarvoor is, dat men een team op papier
brengt, bestaande uit zandvoortse gasten
die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt.
Het inschrijfgeld bedraagt ƒ 10,— per
team. Inschrijving kan plaats vinden op het
vvv-kantoor, alwaar ook nadere inlichtin-
gen kunnen worden, ingewonnen.

De door het vvv georganiseerde
ballonoptocht van 1 juli j.l., waaraan werd
deelgenomen door zo'n 80 kinderen, werd
gewonnen door Edwin Hoogland uit
Heinenoord. Tweede en derde werden onze
plaatsgenootjes Martin Joustra en Nicel
van Heuten. Mark Epker, Arienne Akker-
man, Carmen Karreman en Martin van
Petegem namen de vierde t.e.m. zevende
plaats in.

Op vrijdag 19 juli a.s. zal 's avonds
om 8 uur in het Gemeenschapshuis de
opening plaatsvinden van een ekspositie
van de te Bentveld woonachtige lithograaf
Aart van Dobbenburgh. De opening zal
worden verricht door de heer Hein Stee-
houwer uit Heemstede.

eanduaorrse

'ó ókop
ZANDVOORTSELAAN 371 • TEL. 2423 13

B E N T V E L D

o p r u m n g
B E G I N T O P 1 8 J U L I A . S.

KORTING VERSTERKER
2x12 w van 298,- voor 198,-
KTV NORD MENDE

van 2795,- voor 1995.-

Dat biedt Peeters deze week

Haltestraat 56
Zandvoort
02507—3618

m
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli

waterstanden B

H.W.
08.01
08.54
09.55
11.04
12.18
00.41
01.47
02.33

L.W.

03.33
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

20
17
24
44
50
52
53

H.W.
20.22
21.20
22.22
23.36

13.21
14.14
15.04

L.W.
15.56
16.46
17.54
19.04
20.20
21.26
22.21

Adverteert

in

23.19

dit blad

>de natuur
teru&:«e*

Wég lawaai, wég drukte l Zoek rust,
stilte, gezonde lucht... geniet van

't voorjaar... op de f letsi

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

T. A. H. WIJNANDS
tandarts

de woensdagen
17 en 24 juli

AFWEZIG

H. L. HILARIDES
tandarts

Kostverlorenstraat 108
AFWEZIG

tot maandag 5 augustus

Radiator Groenestein
Kamerlingh Onnesstraat 38

Zandvoort - Tel. 5845
vraagt voor spoedig

ERVAREN
MONTEURS

voor centrale verwarming

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023—37 77 67.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARAT1ES

J. A. Hesscis

Leidsevaart 82, tel. (023)
31 6092 • Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32,— per m2
incl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO v, d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422,
Zwanenburg, tel. 2907-5117.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren,
5 jaar garantie op binnen-
werk. Normale prijs ƒ 1300,
voor f 695,-. PARIAN,
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817.
Geopend dinsdag tot en met
zaterdag van 10—17 uur,
vrijdags tot 21 uur.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

Dagblad „PAROOL" (mid-
dagkrant) vraagt FLINKE
BEZORGERS ook vakantie-
hulp voor strand en dorp.
Adres: A. Keesman, A. J.
v. d. Moolenstraat 76. Tel.
2110.

WORDT NU LID van de
basketbellverenlging

Typsoos Llons I! "

Aanmeldingen of inlichtin-
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34.

Weg. aansch. auto Zundapp
100 cc i.z.g.st., gel. 15000
km., prijs / 985,—. Telef.
3628 na 18.00 uur.

V A K A N T I E - T I P S

Slaapzakken v.a. 39,75
kinderslaapzakken 29,75
Wollen plaids v.a. 19,90
Bikini's v.a. 19,90
meisjes bikini's v.a. 14,90
Zwembroeken v.a. 14,95
jongens zwembr. v.a. 9,90
T-shirts v.a. 8,90

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30/32

Tel. 6975

Huish. hulp gevr. voor IVz
dag p.w. Mevr. v. Geemen,
Wilhelminaweg 2, tel. 6096.

11 (kinde r) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1—3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

RENAULT4
Hij vraagt weinig en geeft
veel.
Vlakke vloer en vijfde deur.
Geen doorsmeren nodig.
Olie verversen om de
5000 km.
GRATIS: Haal bij ons het 112 pagina's dikke Renault-boek. _
Met foto's In veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een liter.

En... heel weinig benzine,
bij 100 km/uur 1 op 15.2.

Technische gegevens:
845 cc-24 DIN pk -
120 km/uur

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
02507-2323

RENAULT



fokwuMek uit

Van het in 1828 gestichte en in 1917
afgebroken tolhuis zijn nog verschil-
lende ansichtkaarten bewaard ge-
bleven, waarvan deze uit het jaar
1902 wel één van de minst bekende
is. Dat is dan ook de reden dat wij
deze publiceren.
Waarschijnlijk ten overvloede: de tol
bevond zich in de Zandvoortselaan
ter hoogte van de huidige Tolweg.

Van de huizen van burgemeester
Nawijn en dokter Anderson ver-
anderde niet het uiterlijk. Wel
het uitzichtl

verzorgt door onze

medewerkster mevr.

Kraan-Meeth mag

zich In een nog

steeds stijgende

populariteit van onze

lezers verheugen.

Dat blijkt o.m. uit

de talrijke verzoeken

om nummers van

de koerant waarin

een 'Groeten uit

Zandvoort' stond

afgedrukt. Helaas

zijn wij, op een enkel

eksemplaar voor ons

archief na, door de

vooraad krantjes

heen. Bijzonder

jammer, maar wij

kunnen geen oude

edities meer af-

staan. Wat wij wel

kunnen en vandaag

ook doen, zijn

een zestal groeten

nogmaals publiceren.

Wij zijn er van

overtuigd dat wij

de liefhebbers van

de serie daar een

groot plezier mee

doen.

Een uit 1901 daterende ansicht van
het in 1583 gestichte Oude Mannen-
en Vrouwenhuis of Proveniers- of
Gasthuis, zoals het oorspronkelijk
heette. Rechts op de voorgrond het
onlangs ontruimde Gemeentelijk Ver-
zorgingshuis waarin de Oudheidka-
mer zal worden ondergebracht.
Daarnaast het huidige 'Wapen van
Zandvoort'; het café behoorde aan
Jonge Dappere Kees (Cornelis
Draver) en werd geèksploiteerd
door Arie Paap, beter bekend als
Arie de Gladzaak. Het huis op de
andere hoek van de Gasthuisstraat
werd in die tijd bewoond door wét-
houder Frans Zwaan.

Laten wij u links onderaan het Haar-
lemsch Kinderhuis aan de buitenkant
zien, hierboven tonen wij u het inte-
rieur. Bij het binnenkomen een lange
houten gang met houten banken langs
de muur. Op deze verdieping bevond
zich o.a. de eetzaal. De trap rechts
op de foto leidde naar de slaapzalen.
Let u eens op de schorten die de
meisjes in die tijd (de kaart is uit
1914) droegen en op hun strohoeden
met brede rand en linten die aan de
kapstokken hangen.

Een afbeelding van het Haarlemsch
Kinderhuis, dat gelegen was aan de
Westerparkstraat ter hoogte van de
huidige watertoren. De eerste steen
werd gelegd op 4 juni 1901 en daar
deze foto in 1904 gemaakt werd, was
pp dat moment het kinderhuis al drie
jaar lang een liefdevol opvangcen-
trum voor bleekneusjes uit de grote
steden. Gedurende de periode van
1 mei tot half september werd er
jaarlijks om de paar weken een
nieuw groepje kinderen aan de zorg
van de direktrice, freule Van der
Goes, toevertrouwd.
In oktober 1914 werden er belgiese
vluchtelingen in gehuisvest.
Het gebouwtje rechts op de foto
diende ter opwekking van elektriciteit
voor eigen gebruik.

Deze opname van de Kerkstraat anno
1902 geeft door het ijzeren hek op
de voorgrond de indruk dat de straat
in die tijd voor verkeer gesloten was.
Niets is minder waar: dokter C. A.
Gerke in het grote huis links, waar
nu bloemenmagazijn Vader gevestigd
is, was vyel degelijk te bereiken het-
geen gezien zijn beroep ook wel wen-
selijk was. Het effekt werd verkregen
doordat de foto vanuit de kerktuin
genomen werd.



DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

]/7VERSTEEGE
W .Am* ö ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Machinale

Smirna's en
originele Perzen

KUIK M E U B E L E N
Passage 13/15 - Tel. 6975

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

Zaztdvoovise Uitvaartvereniging
BEGRflEENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 < Telefoon 5351

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

x &

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor:

LUXAFLEX Jaloezieën,

HORREN en

ROLGORDIJNEN.
Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instructeurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. / 81.300.— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 5631

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 • Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHANG
H O T E L V A N D E R A A R

vraagt

kam er meisje
Brederodestraat 44 • Tel. 4802

Vlotte DAME
goed voorkomen, 59 jr, 1.70 lang, met rijbewijs
zoekt heer uit goed miljeu om van het leven nog
iets prettigs te maken.

Brieven met tel.nr. onder no. 5100, Zandv. Krt.

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u miljeubewust moet
worden, nietwaar?

;
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Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

u er wel eenó genoeg van ... ?

Wagons vakantie

GESLOTEN
VAN

12-7-74 t/m 21-7-74

Loodgietersbedrijf Bouman
HALTESTRAAT 32

wij hebben plaatsingsmogelijkheden voor

direkt

schoonmakers/sters
machinebankwerkers
draaiers - freesers

typsoos
UITZENDORGANISATIE

HAARLEM: ZIJLSTRAAT 94JEL : 023-319119

DEZE WEEK:
MAANDAG:
Den Haag - Madurodam
DINSDAG:
Volendam • Umuiden • Zaanse Schans
Marken
WOENSDAG:
Aalsmeer - Rotterdam • Delft
DONDERDAG:
Schiphol - Doorn • Soestdijk - Gouda
VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op donderdag 18 juli naar de Efteling.

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

EIKEN
meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR • Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort • Telefoon 4973

DAMES
Wij hadden zo'n succes met onze kollektie
dat wij u nu nog slechts enkele japonnen,

blouses etc. kunnen aanbieden met

30% korting
ZELFS OOK VOOR

halve prijzen
Salon de ^ode

Kostverlorenstraat 41

Welk jong meisje
die wat typen kan en het leuk vindt als

telefoniste
te fungeren, wil ons in haar vakantie
een paar weken komen helpen?

Heb je zin, bel dan even 2614.

SCHOENHANDEL • KERKSTR. 30 • TEL. 2106

vraagt

vriendelijke verkoopster

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ROEKIESTEIN
Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. - Erk. A.C. lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

H. w. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I- v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

MAKELAARSKANTOOR

J. W. APOL
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43
Zandvoort - Telefoon 2756

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

ja, misschien een
oude schoen. Je
weet het nooit.

Maar met een
advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOER2LNT

heb je vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen
naar nummer 2135.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT - TELEFOON 3270

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN
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slachtoffers geluidshinder
nieuw noord
zouden moeten worden geëvakueerd
vindt demokraat wijnbeek

koerant vandaag
voor 't eerst
in offset..
en in een formaat dat ongeveer
overeenkomt met de afmetingen van

In de gemeenteraadsvergadering van 4
juli j.l. was Jan Wijnbeek (d'66) de
enige die tegen debouw was van 135
flats aan de Lorentzstraat stemde.
In dezelfde vergadering opperde hij
het idee om een evakuatieplan op
te stellen voor die bewoners van
nieuw-noord voor wie het om ge-
zondheidsredenen niet langer dra-
gelijk is daar te wonen.
Afgelopen maandag zochten wij
hem op in zijn huis aan de Louis
Davidsstraat om wat nader in te
gaan op dit onderwerp. >

Waarom bentu precies tegen de bouw
van de 135 woningen aan de Lorentz-
straat. ?
"Dat vind ik een konsekwentie van
het besluit om het circuit te laten
voortbestaan. Een besluit overigens
waar ik om miljeuredenen altijd te-
gen ben geweest. Maar goed, zolang
dat circuit er nog is, vind ik het on-
verantwoord om daar vlakbij nog
eens huizen te gaan bouwen. Ik

ronald de valk
zou trouwens wel eens willen we-
ten van psychiaters en huisartsen
hoe dat zit met die klachten over
geluidshinder. Want ik ben er van
overtuigd dat er stoornissen voorkomen
Dat heeft het anti-circuit komité trou-
wens ook al aangetoond, via de artsen
Robbers en Anderson. En nog afge-
zien daarvan, ik vind het circuit niet
passen in een rekreatiegemeente als
de onze, het circuit is een rustver-
storend element en dat past karakterlo-
gies niet in Zandvoort. De mensen komen
hierheen om uitte blzen en om rust te
hebben en dat wordt verstoord door
het circuitlawaai".

U ziet als alternatief het liefst een evaku-
atieplan gerealiseerd. Wat bedoelt u
daar eksakt mee, kunt u dat wat kon-
kretiseren?
"Dat heb ik niet spelenderwijs be-
doeld hoor, dat evakuatieplan. Ik geef
toe dat het idioot is, maar het is de kon-
sekwentie van mijn standpunt t.a.v. het
circuit. Het is om gezondheidsredenen
voor een heleboel mensen niet langer
mogelijk daar te wonen. Ik zou wel
een willen doorlichten hoeveel mensen
niet meer in nieuw-noord kunnen en
willen blijven wonen, voor wie het
gezins- en individuele leven onmoge-
lijk wordt gemaakt. Dat zouden er wel
een meer kunnen zijn dan we denken.
Nou, voor die mensen, vind ik, moet
op een of andere manier een oplos-
sing worden gevonden. Door een nieuw
bouwplan bijvoorbeeld of misschien
via doorstroming van mensen uit het
dorp die wel in noord willen wonen,
hoewel ik betwijfel of dat er veel zul-
len^ijn. In ieder geval moet er iets
worden gedaan, de volksgezondheid
is in het geding en dat kan niet langer
worden geduld".

De. minister heeft als voorwaarde voor
de bouw van deze 135 flats het aan-
brengen van geluidswerende voorzie-
ningen ten koste van zo'n slordige
f. 400.000,- geëist. Wat vindt u dat de
gemeente moet doen als de minister be-
slist dat ook in andere huizen in nieuw-
noord akkoestiese voorzieningen moe-
ten worden aangebracht ?
"Wat ik al gezegd heb, de gemeente
heeft zichzelf voor 15 jaar een wond
toegebracht en die geluidswerende voor-
zieningen zijn niet moer dan pleisters op

die wond: pleisters die de wond alleen
maar bedekken, zonder de pijn te ver-
drijven. Het is onzin, die voorzieningen,
het helpt niks. En dan ben ik het bo-
vendjen eens met Van As (cda-raadslid,
red.) als hij zegt dat dit niet alleen geldt
voor de 135 huizen die nog moeten wor-
den gebouwd, maar voor heel nieuw
noord. Als je deze gedachte doortrekt,
dan zouden ook andere woningen in
Zandvoort van geluidswerende isolatie
moeten worden voorzien. Want ook in
het centrum van het dorp heeft men wel
erg veel last van 't circuit. Dat heeft ver-
gaande financiële konsekwenties en ik
zou wel een willen weten of de wens om
het circuit te laten voortbestaan dan nog
zo groot is. Ik denk het niet. Maar dat is
dan ook de enige hoop, alleen als het ob-
jekt financieel nadelig wordt gaat het
weg. Maar zelfs als het financieel voor-
delig is, zou het circuit moeten verdwij-
nen. En dat vind ik het schandelijke,
want wat h iet het zwaarst weegt, dat is
geld. Centen vindt men belangrijker
dan mensen. Mijn vrouw heeft een ge-
hoorapparaat, en als er races zijn dan is
voor haar geen konversatie mogelijk. Dat
lawaai heeft een bepaalde toon, die dat
apparaat raakt, waardoor de geluidshin-
der voor haar ondraaglijk wordt. En aan
die hele groep van mensen wordt ook
zomaar voorbij gegaan".

Jan Wijnbeek is de afgelopen vier jaar
wel vaker 'uit de boot gevallen'. Vaak
nam hij als d'66-er een standpunt in dat
volkomen afweek van de andere raadsle-

sinds enkele maanden zijn de kommis-
siebijeenkomsten voor iedereen toegan-
kelijk. Waar Jan Wijnbeek ook op geha-
merd heeft, dat is het opstellen van een
struktuurplan, waarin een duidelijk be-
leid wordt uitgestippeld aan de hand van
een aantal doelstellingen die afhankelijk
zijn van de visie van de raad op de toe-
komst van Zandvoort. 'Daar is iets aan
gedaan nadat de hr. Janssens van inspr.
nu in het kollege kwam. In de begroting
van dit jaar zijn voor het eerst een aantal
zaken uitgestippeld die passen in een be-

leidsvisie. Het is nog niet veel, maar het
is een aanzet. De laatste twe e jaar heb
ik überhaupt wel een zekere genoegdoe-
ning over het kollege. Er is iets zichtbaar
geworden en ik ben heel erg bang dat de
sluier daar nu weer overheen gaat nu de
vvd in het kollege komt. Met de vvd en
de pvda samen is de tweespalt ingebak-
ken en er is op die manier ook geen pro-
gramma op te stellen. Het zal een prag-
matiese toestand worden'.
Nu d'66 van het politieke toneel ver-
dwenen is, verdwijnt de heer Wijnbeek
uit de raad. Iets dat hij zelf erg betreurt.

'Aan de andere kant heb ik nu weer tijd
voor mijn fotografie-hobby en ik kan mijn
literatuur - en theaterkennis weer wat bij-
sloffen'. Ook is hij gevraagd bestuurslid
te worden van de bibliotheek - 'dat vind ik
erg leuk om te doen'- en hij zal wat meer
tijd gaan besteden aan het bejaarden over-
legorgaan.

Ik heb vernomen dat u onlangs lid bent ge-
worden van de pvda. Voelt u-zich helemaal de zandvoortse dwerg Simon Paap,
thuis in die partij ?
Nou, ik ben op 28 mei, één dag voor de
verkiezingen, lid geworden van die partij,
omdat ik de pvda de ideeën van d'66 het
meest vond benaderen. Maar nu ik in die
verklaring van het pvda-bestuur (waarin
de socialisten zich bereid tonen een kol-
lege te vormen met de vvd) heb gelezen,
moet ik zeggen dat ik da?r ontzaglijke
spijt van heb. Wat ze daarmee doen, dat
aksepteer ik niet. Dat is je ziel en zalig-
heid verkwanselen voor een wethouders-
zetel. Dit kan je toch niet verkopen hé,
want het is natuurlijk onzin dat er nu
een wezenlijk deel van het pvda-program
verwezenlijkt kan worden. En dat vind ik
zou zo jammer van die partij, ze zijn echt
'zetelziek'.

Vindt u dat nou geen bestuursgeile poli-
tieke huurlingen ?
"Nou als ik zeg 'zetelziek' dan is dat
eigenlijk alleen maar een wat elngantere
term voor 'bestuursgeil'. Wat de pvda in
Zandvoort doet dat is niet integer, dat is
een vies politiek spelletje en dat vind ik
onaanvaardbaar. Dan zie ik het verschil
niet meer met de vvd die zich vlak voor
de verkiezingen om louter elektorale over-
wegingen bezig ging houden met de noord-
buurt".

ook het cirkus kan
niet meer verrassen

wereld. Hele verenigingen met donateurs
worden opgericht om nog enkele draaior-
gels voor het dierbare nageslacht te be-
houden, bijwijze van kuriositeit, als een
oud brokje kultuurgoed. Uiteindelijk vindt
haast niemand de muziek die uit zo'n

De Koerant is vrijwel overal om zijn
lezers te informeren over Zandvoortse
kwesties van allerlei aard. Zij was zelfs
vorige week donderdagavond aanwezig
bij een twee uur durende voorstelling van
het circus Toni Boltini. Ron de Valk ver-
telt u er in onderstaande artikel meer over. ding komt meer mooi, daar hebben we

onze stereo - piek up met een zich steeds
uitbreidende platenverzameling of radio
Veronica voor.

Vandaar dan ook dat circussen een
noodlijdend bestaan kennen. Zo kon het
gebeuren dat het meisje dat bij de aanvang
van de avond nog choco-ijsjes stond te ver-

Dat de tent van het Toni EJoltini circus
vorige week donderdag tochfoog behoor-
lijk gevuld was, is waarschijnlijk voor een
groot gedeelte te danken aan het feit dat
er in onze badplaats in de avonduren wei-
nig anders te doen is dan achterover te

die vanwege zijn bescheiden omvang
beroemd werd in heel Europa.
Bovendien was hij door zijn spitse
opmerkingen een graag geziene
gast in menig huisgezin. Wij zijn er
al tevreden mee wanneer de koerant
door inhoud en het handzame for-
maat een welkome gast is en blijft
voor onze lezerskring.

De omschakeling op het nieuwe
drukprocedé is voor de medewer-
kers van de koerant geen zaak die
even met de natte vinger kan worden
geregeld. De nieuwe drukgang
van de koerant verkeert nog in een
eksperlmentele fase. Er wordt —
uiteraard — van alles aan gedaan
die periode zo spoedig mogelijk te
overbruggen. Wij hopen op uw. ge-
duld te mogen rekenen wanneer de
koerant wat later dan gewoonlijk bij
u in de bus mocht rollen.

Redaktie en medewerkers
van de
Zandvoorse Koerant

nieuws
kort & klein

Een maaltijd bestellen in een open-
bare gelegenheid en deze zonder beta-
ling konsumeren, kan nog steeds niet
in onze samenleving. Dat ondervond
een 61 jarige man vrijdagavond in een
etablissement in de Kerkstraat. Toen
hij weigerde de rekening te voldoen
liet de eigenaar van de zaak de poli-
tie komen. Tegenover de agenten ver-
klaarde de man dat hij reeds enkele
weken kris kras door het land trok.
Hij had geen vaste woon- of ver-
blijf plaats en was zonder middelen
van bestaan. Tijdens een verhoor op
het buro bekende de man reeds meer-
dere keren op deze wijze in zijn levens-
onderhoud te hebben voorzien. Voor
een nader onderzoek naar zijn handel

zakken in een of anderen al dan niet leuke kopen, een half uur later op een ronde rode en wandel wordt hij voorlopig door

Jan Wijnbeek betreurt zijn vertrek
uit de gemeenteraad

kroeg. Want echt enthousiast waren maar
weinig bezoekers. Tijdens dit gebeuren.
En hoe kan het ook anders. De in dienst
van het circus werkzame artiesten deden
weliswaar erg hun best en af en toe toon-
den zij zich ook echt wel bedreven in het
paardrijden, jongleren of zweven in de
touwen, echt boeien konden zij toch niet.
En de reden daarvoor ligt eigenlijk zeer
voor de hand. We zijn tenslotte met z'n
allen de laatste jaren erg krities geworden
op veel gebieden en onder die gebieden
hoort zeker de amusementswereld. Radio,
teevee en andere kommunikatiemiddelen
hebben daarvoor gezorgd. Kennen we het
circus tegenwoordig niet allemaal van het

bal stond te balanceren, bijgestaan door
haar clowneske wederhelft. Erg opvallend
was ook dat na afloop van de voorstelling
onmiddellijk een aanvang werd gemaakt
met het afbreken van de circustent. De
tribune werd gedemonteerd en het tent-
doek omlaag gehaald nog voor het publiek
de omgeving had verlaten. Logies, want de
volgende middag moest men natuurlijk al
weer optreden in een of andere stad of
dorp in het land. Om voldoende geld te
verdienen om als circusdirektie of artiest
overeind te blijven. Dat lukt Boltini nog
steeds vrij aardig, maar hij is dan ook wel
zo'n beetje de enig in Nederland.
Tja, wat moet er dan gedaan worden ?

televisieprogramma "PISTE" ? Tja, en dan Ook een vereniging met donatuers om de
gaat zo'n circus natuurlijk gauw vervelen, zaak voor de toekomst te bewaren.?
Het is best leuk om een keertje iemand met
borden op een stokje te zien balanceren of '

plan hier niet passen, aldus de demokraat. die olifanten op eikaars rug te zien staan,
Ook inzake het nrfiljeu heeft hij altijd maar meer dan één keertje moet het ook
aparte ideeën gehad. Niet zo gek trou- 'niet worden. Dan weet je eigenlijk toch al

den. Zo was hij bijvoorbeeld glashard te-
gen het twaalf maanden zomerprojekt:
'vanuit rekreatief oogpunt, vond ik het

Haal- en bezorgdienst
LAKEN PAKKETTEN

wens als het milieubeleid van de gemeen- van te voren wat er gaat gebeuren. En ach, .
te zich voornamelijk richt op de verhogingdie olifanten kennen we al lang van de Haltestraat 83 B - Telefoon
van het aantal veeguren en het aanleggen tv-dokumentaires van Bert Garthof. Het ""~•~•""""••""~~•""""-~""-~~~~•

enige verassende kan z ijn dat er iemand BHBaHHBl̂ HBBmBnm
uit de trapeze valt of dat het hoofd van
een dompteur door een leeuw wordt op-
gepeuzeld, maar dat is toch ook niet leuk.
Nee, het circus is niet meer dan een over-

4417

de politie vastgehouden.

Wijkzuster A.M. Stiphout van de
vereniging Wit-Gele Kruis Zandvoort
vertrekt met ingang van 1 augustus a.s.
naar Haarlem. In verband mei haar af-
scheid vindt op woensdag 31 juli a.s.
een receptie plaats in het gezondheids-
centrum in het Beatrixplantsoen. Eks-
patienten, vrienden en bekenden van
de wijkzuster, die ruim veertien jaar
in Zandvoort werkzaam is geweest,
kunnen haar van 4 — 5 uur de hand
komen drukken.

De puinstort in Zandvoort-Noord
blijft een 'zorgenkind' Van politie
en brandweer. Afgelopen vrijdag raakte
de vuilplaats voor de zoveelste maal in
brand. Voorbijgangers waarschuwden
de politie die op haar beurt de vuurbe-
strijders inschakelde. De brandweer had
een uur nodig om het vuur in de puin-
stort te doven.

van plantsoenen. T.a.v. de noordbuurt
is hij jarenlang de enige geweest die aan-
drong op overleg met de bewoners van
de wijk. 'Vandaar dat ik zo ontzettend
blij ben met die akties die nu in de buurt
worden gevoerd'. Openbaarheid van kom- blijfsel uit de tijd, toen men nog maar
missievergaderingen is ook een punt waar weinig vertier kende en het hele dorp uit-

, de afgevaardigde van d'66 voor heeft ge- liep als er iets te "doen was. Het is te verge-
streden. Met sukses overigens, want lijken met de toestand in de draaiorgels

KOERANT OP WOENSDAG
In verband met de overgangs-

fase van het drukprocedé voor het
vervaardigen van de koerant ver-
schijnt ons blad komende week
alleen op woensdag 24 juli a.s.

VER5TEEGE
HHLTE5TR. 18 -TEL:«493• ZOND VOORT



Drukkerspatroon Fred Oudt (30 jr., gehuwd en vader van twee
jonge meisjes) volgde na de basisschool enkele jaren havo
onderwijs en doorliep daarna met goed gevolg de patroonsop-
leiding van de grafiese school in Amsterdam. Na het behalen
van zijn diploma trad hij in dienst van de firma Tetterode als
verkoper van het produkt van het bedrijf: grafiese machines
en -apparatuur. Eerst was hij werkzaam bij de vestiging
van Tetterode in Brussel — waar hij zijn vrouw leerde kennen
— later als vertegenwoordiger in het rayon Overijssel
en omgeving. Vorig jaar nam hij de dukkerij aan de
Achterweg van zijn vader. Piet Oudt, over. Fred Oudt
begon direkt met de uitvoering van zijn bestek voor de
modernisering van de drukkerij en de vernieuwing van het
verouderde machinepark.

Deze week heeft hij een belangrijke fase
van zijn plannen voltooid: de vervanging
van de boekdrukpers door een offsetma-
chine. Dat betekent voor het bedrijf en de
mensen die er werken een nogal ingrijpende
omschakeling van werkzaamheden.

Werd vroeger het drukwerk — ook de
koerant — door de hand- en machinezetters
voorbereid, nu gebeurt dit door dezelfde
vakmensen langs fotografiese weg.
Daarvoor zijn op de bovenetage van de
drukkerij een donkere kamer met fpto-
apparatuur en een montageruimte inge-
richt. Door het nieuwe procédé zijn de
mogelijkheden voor o.a. kleurenreproduk-
tie aanzienlijk vergroot.

Toegenomen zijn ook de mogelijk-
heden voor de Zandvoortse Koerant om
met meerdere en gevarieerde lettertype,
kaders e.d. te werken in de redaktionele-
en advertentiekolommen. Daarover
zullen wij'onze lezers en adverteerders
nog nader informeren. Wij zitten mo-
menteel in een overgangsfase. De koe-
rant wordt — op het fotograferen en
drukken van de pagina's na — thans
geheel in eigen beheer vervaardigd in de
Willemstraat en de Kruisstraat. De tech-
niese scholing van onze medewerkers
vraagt enige tijd. En die tijd wordt op-
timaal benut om van de koerant in alle op-
zichten een kwaliteitsprodukte te
maken. Vandaag werd de Zandvoortse
Koerant voor de eerste keer gedrukt
op de offsetpers van drukkerij Oudt.

Hoe de aankomst en de installatie van
de apparatuur begin deze week in
z'n werk ging ziet u op bijgaande
foto's van Frans Groenheide.

HEFTRUCK EN MANKRACHT TILDEN
OFFSETPERS OVER DE DREMPEL
VAN DRUKKERIJ OUDT

NSB6'

TT'

achterwaarts
de achterweg in

IX.
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E. van der Linden
INTERIEURVERZORQINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat M • Zwdvoort • Telefoon 4873

Boek uw vakantie
bij Eurosoi,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 TEL 4161

U zult rekening houden
met de rekening

Maar prijs u gelukkig dat u bij ons een
kostuum kunt kiezen dat u op prijs stelt
in een prijs die u ook op prijs stelt.

Bijvoorbeeld:

LICHT GEWICHT KOSTUUMS ƒ 119 - 139 • 169
DENIM KOSTUUMS ƒ98 - 129
CORDUROY SCHUTTERSVELD

diverse modellen ƒ 149 tot 189

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODEen. HERENKLEDING

KERKSTR.20 TEL-.3136

EELTINK'S speelgoed en geschenken

Waarom verder lopen
als U het In de Stationsstraat 18 kunt kopen

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN

en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHANG NU!
Machinale

Smirna's en
originele Perzen

KUIK M E U B E L E N

Passage 13/15 - Tel. 6975

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 8472 of mobilofoon 005—D 2706

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

KORTING VERSTERKER
2x12 w van 298,- voor 198,-
KTV NORD MENDE

van 2795,- voor 1995..

Dat biedt Peeters deze week

II •• Haltestraat 56
Zandvoort

02507—3618

de natuur
terug...

Wég lawaai, wég drukte l Zoek rust
stilte, gezonde lucht... geniet van

t voorjaar... op de fietst

EETHOEKEN:
modern rond van"/ 503,-
modern rechthoekig van ƒ 452,-
modern rechthoekig van ƒ 575,-
modern rechthoekig van ƒ 655,-
modern zeskantig en tafel met 6 stoelen
modern rond glasblad
modern rechthoekig glasblad
eiken rechthoekig kruisp van ƒ 999,-
eikenrechthoekig kruisp van ƒ 1015,-

BANKSTELLEN:
modern ribcord van ƒ 1399,-
semi modern bruin leder van ƒ4095,-
eiken met losse kussens van ƒ2495,-

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
.. NU
.. NU
.. NU
VOOR
VOOR

399.-
299,-
499,-
499,-
995,-
995,-
775,-
888,-
888,-

VOOR ƒ 1099,-
VOOR ƒ3333,-
VOOR ƒ2195,-

VOOR ƒ
VOOR ƒ
VOOR ƒ
VOOR ƒ
VOOR ƒ
VOOR ƒ

VOOR ƒ

VOOR ƒ

FAUTEUILS:
wit skai draaivoet van ƒ 499,—
geel ribcord van-/ 539,—
zwart skai draaivoet van ƒ 475,—
groene weefst. draaivoet van ƒ 499,—
vachtfaut van ƒ 299.—
bruin geruit per stuk van ƒ 265,—

2 stuks samen
gestreept van ƒ 299,—

2 stuks samen
blank grenen faut van ƒ 466,—

BUREAUX:
eenvoudige bureaux
tot en met een bureau met boekenwand wan ƒ

WANDELEMENTEN:
1 deel semi-modern van ƒ 407,— VOOR ƒ
2-dehg wit NU ƒ
barelement van ƒ 416,— VOOR ƒ
3-delig wit/wenge van ƒ 1598,— VOOR ƒ

EIKEN
fauteuils 2 stuks samen ƒ
3-zitsbank, blank ƒ
salontafel, blank van/ 565,— VOOR ƒ

TAFELKLEDEN:
handweef en andere vanaf ƒ

GORDIJNSTOFFEN:
vele coupons vanaf ƒ

VLOERBEDEKKING (gratis gelegd):
12.60 m nylon berber p/m ƒ
wollen berber 4.55x3.90 van ƒ 1275,— NU ƒ
nylon berber 4.10x3.80 vau ƒ 520.— NU ƒ
wollen berber 5.55x400 van ƒ 1495,— NU ƒ
bruin nylon 3.90x400 van ƒ 550,— NU ƒ
slaapkamertapijt oranje p/m ƒ

Voorts vele salontafels, bijzettafels, lampen, etc.
't INTERIEUR - Stationsplein 13-15 - Telefoon

333,-
479,-
339,-
399-
249,-
225,-

200,-

399,-

vanaf ƒ 89,—
499,-

333,-
620,-
375,-

1398,-

375,-
299,-
499,-

19.75

5,-

79,50
995,—
369,—
885,—
475,—

89,—

6975

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneastraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN



rekreade
H. W. COSTER

Makelaar o.g.
Lid N.B.M, en M.C.C.

Burg. Engelbertsstraat 11
Zandvoort • Telefoon 5531
Voor aan- of verkoop van uw

FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

In centrum-Zandvoort ruimte gezocht
die geschikt is of geschikt gemaakt kan worden voor een

Horecabedrijf
Minimum oppervlakte 130 m2.
Hoeft niet aan de openbare weg gelegen te zijn.

Brieven onder no. 5201, Zandvoortse Koerant.

Rekreade zet zijn ontspannings programma's voor kinderen van
inwoners en badgasten in de komende week voort in de Julianaschool
aan de Brederodestraat (centrum) en de kleuterschool 'De Woelwaters'
aan de Dr. Thijsseweg (noord). Het centrum is open van 10—12 uur en
van 15—17 uur en noord van 10—12 uur en 14—16 uur. De kosten
van deelname aan de' aktiviteiten bedraagt f 0,50.

CENTRUM:
Maandagmorgen en middag: De zee-

rovers maken hun eigen schip.
Dinsdagmorgen' Ti-Ta totempjes.
Dinsdagmiddag: We ontmoeten trage

snelvoet
Een speciale aktiviteit:
Dinsdagavond om half acht vanaf

het centrum vóór jong en oud:
fietsen-ralley met na afloop bij
mooi weer een smul-smul-barbecue.

Woensdagmorgen: Noordpool-
ekspeditie.

Woensdagmiddag: Us/schots-
springen.

Donderdagmorgen: Tam-Tam morgen.
Donderdagmiddag: Op de kreatieve

heuvel van de toetsjes.
Een speciale aktiviteit: voor ouders

en kinderen donderdagavond v om
acht uur kreatieve-avond plus
tentoonstelling.

Vrijdag van 10—13 uur: 4—12 jaar:
Terugkomst van zeerovers.
Feest dus!

Een speciale aktiviteit: zondagmid-
dag om 3 uur 'kunst op de grond'
op het Raadhuisplein1

NOORD:
Maandagmorgen: Holder de bolder

door rekreade-land!
Maandagmiddag: Wij verdedigen

wonderland.
Dinsdagmorgen: Gekker de gekker,

te gek'
Dinsdagmiddag: Alle vogels vliegen'
Woensdagmorgen en middag: Sport-

dag 'Energiko'.
Donderdagmorgen: Spetter de

spetter.
Donderdagmiddag: Ploeter middag!
Vrijdagmorgen: Dieren meebrengen'l1

Brood meenemen. Stuif es in —
stuif es uit — publiek is welkom'
Deze aktiviteiten duren van
vrijdagmorgen 11 uur tot
's middags 15 uur.

In deze zelfde week draait het rekreatie uitleencentrum 'rekreade' op
camping Zeereep ook op volle toeren. Je kunt daar in allerlei werkgroe-
pen als toneel en dans, schilder en muziek, meedoen. Zie verder het
programma-affiesje op de camping'

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"

VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem.
Telefoon: 023-31 36.79-31.04.40*, na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

waterstanden
H.W. L.W. H.W. L.W.

20 juli
21 juli
22 juli
23 juli
24 j u l i
25 ju l i
26 juli
27 juli
28 juli
29 juli
30 juli
31 juli

03.25
04.11
05.00
05.42
06.24
07.14
08.14
09.15
10.24
11.50
00.18
01.28

11 44
00.03
00.55
01.37
02 20
03.04
04.00
04.50
05.54
07 04
08.19
09.22

16.00
16.41
17.28
18.10
19 00
19.54
20.40
21.52
23.01

13'02
14.01

12.26
13.11
14.00
14.36
1526
16.19
17.09
18 22
19.49
21.00
21.59

VDETGANGERSrVJE

lïnks-radhts-
links geheten

van LENT
dealer voor

OPEL, CHEVROLET, BUICK, OLDSMOBILE

Reparaties van alle merken automobielen

VERKOOP EN SERVICE
Kamerlmgh Onnesstraat 15 • Telefoon 5346

nieuws
\

kort &
klein

Nog niet zo lang geleden was 'een
lange hete zomer' de staande uitdruk-
king voor straatrellen tijdens de peri-
ode tussen lente en herfsttijd. De zo-
mer van 1964 lijkt een kort leven be-
schoren en is allerminst heet te noe-
men. Maar desondanks heftige dei-
ning nabij het kampeerterrein 'De
Branding' gevolgd door een pro-
test demonstratie en het uitdelen
van rake klappen.

Het begon in de nacht van vrij-
dag op zaterdag met het stoken van
vuurtjes door een gezelschap jeug-
dige kampeerders in de duinen
rond 'De Branding'. Nadat een ver-
zoek van de kampdirectie de vlam-
men te doven door de jongeren was
geweigerd, werd de politie opge-
trommeld. Die boekte maar ten
dele resultaat met het bevel de vlam-
men onmiddellijk te blussen. Een
vuurtje werd geblust, maar een
ander bleef branden. Dit had tot
gevolg dat een van de jongens -
die zich volgens de politie zeer on-
hebbelijk gedroeg en onder invloed
van sterke drank verkeerde - werd
meegenomen naar het buro aan de
Hogeweg. Daar verklaarde de knaap,
een 20 jarige duitse postbeambte uit
Oldenburg, het vuurtje te hebben aan-
gestoken. Tegen middernacht kreeg
het incident een grimmig karakter
toen een zestigtal vrienden van de
duitser zich voor het buro verza-
melde en luidkeels zijn vrijlating
eiste. De politie ging hier niet op in

en verzocht de demonstranten uiteen
te gaan. Toen hieraan geen gevolg werd
gegeven gingen de agenten het gezel-
schap met de gummiknuppel te lijf.
Er vielen rake klappen maar arresta-
ties bleven uit. Een aantal jongeren
bleef nog enige tijd in de buurt van
het buro, er deden zich echter geen
nieuwe incidenten meer voor. De post-
beambte heeft inmiddels zijn vrijheid
herkregen. Rest nog te vermelden dat
de rel geen heet zomerweer heeft ge-
bracht. Het blijft koud, winderig en
regenachtig voor de tijd van het jaar.

In de ontvangstruimte van de
afd. burgerzaken van de gemeente
Zandvoort, Schoolstraat 6, is een
kleine ekspositie ingericht van foto's
die de heer L. v d. Mije heeft ge-
maakt tijdens de werkopnamen van
een film over Zandvoort. De foto's
geven een beeld van een visafslag
rond de eeuwwisseling aan het
strand, waarbij de leden van de fol-
kloreveremging De Wurf als akteurs
en aktrices optraden. De film, die
wordt vervaardigd door de heer C.
v. d. Leden, zal in het najaar voor
vertoning gereed komen.

De tentoonstelling m burger-
zaken is te bezichtigen gedurende
de openingstijden voor het publiek.

Vorige week zaterdag hield de
bemanning van een patrouillewagen
van de politie in de Sandrmastraat
een 20-jarige automobilist uit
Amsterdam aan De man, die onder
invloed van alkohol achter het stuur
van zijn auto zat, werd ter ontnuch-
tering ingesloten m het buro aan
de Hogeweg.

Het afgelopen weekend werd
een deel van de voorraad sigaretten
— 960 pakjes in totaal — plus een
draagbare radio uit de kampwinkel
van het kampeerterrein 'De Branding'
gestolen Om de winkel na slui-
tmgstijd binnen te komen werd de
toegangsdeur door middel van een
breekijzer geforceerd Van de
daderfs") ontbreekt tot op heden
elk spoor.

groeten uit zandvoort

EIKEN
meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

Smi
Machinale

l

mirna s en

originele Perzen
K U I K M E U B E L E N

Passage 13/15 - Tel. 6975
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Een geheim uit het
verre oosten
De wijzen uit het oosten zeggen:
houdt uw lichaam jong, fit en gezond.

Draag een originele
Japanse magnetische
gezondheïds-armband.

Miljoenen mensen over de gehele wereld
doen dat óók
en voelen er zich héél gelukkig bij.

Iedere armband die u bij ons koopt is voorzien van
'n certificaat, afgegeven door het Japanse Ministerie
van Volksgezondheid.

Prijs naar keuze in
goud of
zilverkleur £39.50
in goud f85.- en f87.50

hildering
Parfumerie

KERKSTRAAT 23 • TEL. 2107

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 Telefoon 5351

DEZE WEEK:
MAANDAG:

•Den Haag - Madurodam
DINSDAG:
Volendam - Umuiden - Zaanse Schans
Marken
WOENSDAG:
Aalsmeer - Rotterdam - Delft
DONDERDAG:
Schiphol - Doorn - Soestdijk - Gouda
VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op donderdag 18 juli naar de Efteflng.

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

medische dienst

Klein en groot
eten v. d. Werff's brood

Gasthuisplein 3 - Telefoon 2129

VAKANTIEHULP
voor de maand augustus

of
PART-TIMER

voor
KUIK-TEXTIEL

Grote Krocht 30/32
Melden Stationsplein 13/15

Tel. 6975

Te koop twee CV 4 1967
i.g.st. Vraagpr. ƒ 350,—.
Tel. 4123.

Te koop een stapelbed.
v. Lennepweg 53/1.

Zeer betrouwbare vakantie-
auto 'Austin Glider, 5 nieu-
we banden, radio enz. Tol-
lensstraat 3. Tel. 2344.

T. k. 4 kompl. openslaande
ramen. Engelbertsstr. 13 hs.

Dierenbescherming
Zandvoort

zoekt
MEISJES en JONGENS

vanaf 14 jr. voor huis aan
huis verkoop van haar ar-
tikelen. Aanm. van Galen-
straat 42, tussen 2—4 uur,
tel. 2980.

P. A. H. WIJNANDS
tandarts

WOENSDAG 24 JULI.
GEEN SPREEKUUR

Te koop gevr. Kreidler of
Yamaha brommer '72-'73.
Tel. na 18.00 uur 3164.

Afwaschmachine te koop,
merk Bosch, wegens plaats-
gebrek. Tel. 6547 na 19 u.

•Te koop riant hoekhuis m.
gar., doorzonkam., 4 sip.k.,
c.v. enz. Per 1 sept. te
aanvaarden. Inl. tel. 3237.

Te koop gevr. in centrum
klein event. op te knappen
huisje.
Br. no. 5200, Zandv. Krt.

Op een klein kantoor gevr.
EEN PITITG MEISJE

voor het typen van facturen
op een moderne boekhoud-
machine. Tel. 02507 - 4745.

Geen geld of goederen af
te geven aan mijn

vrouw H. Roos-Cordes,
Celsiusstraat 37,

Get.: A. E. J. Roos

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren
5 jaar garantie op binnen
werk. Normale prijs ƒ 1300.
voor ƒ 695,—. PARIAN.
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817
Geopend dinsdag tot en mei
zaterdag van 10—17 uur
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32.— per m2
incl. spaanplaat ondervee

ren leggen en B.T.W
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422.
Zwanenburg, tel. 2907-5117

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-,- wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1—3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

CHR1STIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN

Flemingstraat 146. tel. 5185
a.u.b. bellen na 18.30 uur.

Med. gedipl. PEDICURE
van het Elisabeth Gasthuis
Behandelt u ook aan huis

Beleggingshulzen te koop
gevraagd. Tel. 4479. Emma-
weg 13.

Voor
omroepers

bellen 2135

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

MEVR. WEZENBEEK
gediplomeerde
hondentrimster

Graag telefonische
afspraak tel. 4310.

WORDT NU LID van de
basketbellvereniging

Typsoos Llons!!
Aanmeldingen of inlichtin-
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34.

V A K A N T I E - T I P S

Slaapzakken v.a. 39,75
kinderslaapzakken 29,75
Wollen plaids v.a. 19,90
Bikini's v.a. 19,90
meisjes bikini's v.a. 14,90
Zwembroeken v.a. 14,95
jongens zwembr. v.a. 9,90
T-shirts v.a. 8,90

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30/32

Tel. 6975

De heer en mevrouw Wijnands-van
Schaardenburg geven met grote
blijdschap kennis van de geboorte
van hun zoon

JAN
Bentveld, 12 juli 1974
Westerduinweg 20

burgerlijke stand

12—18 juli 1974
Geboren: Jilles Alexander, z.v.

K. Paap en J. C. Diependaal.
Overleden: Hendricus Herman

Marinus Niihof, oud 79 jaar, gehuwd
geweest met R. L. Olthuis; Annetje
Gruson, oud 80 jaar, "ehuwd ge-
weest met P. C. Drijfhout.

Ondertrouwd: W. M. Burger en
Martina Terol.

Gehuwd: Gerard Hendrik Mulder
en Astrid Marja Marijke Visser.

Geboren buiten de gemeente:
Marco Guido Anthony, z.v. D. Blank-
water en L. M. Feith.

Overleden buiten ds gemeente:
Cornelis Leonardus Kramer, oud 70
jaar, gehuwd met N. Vet.

omroepers

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2,

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen.

oorbehandeling.
voetbehandegling, etc

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7. tel. 4999.

WONINGRUIL
GEVR. dubbel bewoonbare
woning voor twee gezinnen.
AANGEB. eengezinswoning
te Zandvoort.
Br. no. 5203, Zandv. Krt.

geen

koerant
ontvangen?

bel
2135

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rïnko

RENAULT

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

DIERENARTSEN: Haarlem en omstr.:
Bij afwezigheid raadplege men
(uitsluitend telefonies)
fa. Mathot, tel. (023) 31 3233.

WijKZUSTER:
Zaterdag 20 en zondag 21 juli:

Zr. J. Havers, Gasthuishofje 27,
• tel. 2791.

kerkdiensten

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 21 juli:

9.15 uur: Pfarrer 'Bernhard
Stoevesant, Berlijn.
10.30 uur: ds. J. de Waard.
Gemeenschappelijke Geref.-Herv.
dienst. ,

GEREF. KERK
Zondag 21 juli:

10.30 uur: Gemeenschappelijke
dienst Herv.'-Geref. in de Herv.
kerk aan het Kerkplein, voorganger
ds. J. de Waard.

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Gedurende de gehele maand juli
geen dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in
Huize Pniêu. Nadere inl. tel. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nacht-kontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer,
kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning, .
Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Fiinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko',
off. Renault-agent - Ford-
service en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technies
adviesbureau, gasverwarmingen

• 2754 Adm. Groene Kruis

eanduoorrse hoeranr

DAMES !
Ter introductie van onze nieuwe

N A J AARS -WINTERCOLLECTIE
1974-1975

10% tot 50% korting
op al onze zomerartikelen als:

MANTELS
COATS
JAPONNEN
BROEKPAKKEN
DEUX PIECES etc. etc.

2x 3x 4x GOEDKOPER DAN NORMAAL
WIJ VERKOPEN ONS HELEMAAL UIT.

BONTMANTELS
De mooiste collectie ooit door ons samengesteld, o.a.:
LANGE PERSIANER PATTESMANTELS i . 69O?—

MOUTON MANTELS 49Of-
Verder nog: LANGE YEMENMANTELS, LANGE NERTSKOPPEN-
MANTELS, SWAKARA PERSIANER, PETIT GRIS, BIBERETTE,
KIDSKIN etc. etc. voor ZOMERPRIJZEN.
Voor de moderne vrouw MODELLEN met LEDER ver-
werkte BONTJACKS in alle' mogelijke bontsoorten als
persianer vos, wasbeer etc. etc. met garantie vanaf 198,

Mevr. J. COLLEWIJN MANNEQUIN

Slechts voor enkele dames
'n Super de luxe origineel geëtiketteerde CAMEL MANTEL of LAMA-
MOHAIR MANTEL met echte hamster- of kidskin bontbinnenvoeringr»
elk één in de maat 36 - 40 - 42 - 44 - 46 - 48 (er zijn" re niet 9OA_
meer voorradig) per stuk ......... ---- .• ................ *»WWf-
'n Denderende op internationaal niveau voorgelëverde serie
SHOWMODELLEN VAN WINTERMANTELS
van de mooiste en edelste stoffen vervaardigd (ook met <• "yo
edelbontgarneringen) nu vanaf ...... ....... ....... ---- . *"f~"
Verder zeer laag in prijs (ze stelen de show) BONTHOEDEN
in alle mogelijke soorten
NÈRTSCOLHERS- en KRAWATTEN vanaf ..............

flft -W Wp

Kleine Houtstraat 24 - Haarlem
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ekspositie van litho's
aart van dobbenburgh
Voor de opening van de ekspositie van'
litho's van Aart van Dobbenburgh, t.e.
m. 11 augustus te zien in het Gemeen-
schapshuis, bestond vrijdagavond grote
belangstelling. Burgemeester Nawijn
sprak zijn waardering uit voor het goe-
de advies dat in deze tentoonstelling
had geresulteerd. Voorts zei spreker
verheugd te zijn over het feit dat de
ekspositie geopend zou worden door
iemand met kennis van zaken, n.l.
de kunstkritikus Hein Steenhouwer.

Alvorens het woord te geven aan de
heer Steenhouwer deelde de heer
Nawijn nog mee dat de prof. A. van
Biemen, de direktie van de Teyler
Stichting, oud-burgemeeste H.M.
van Fenema en het burgemeesters
echtpaar van Heemstede, de heer en
mevrouw jhr. W.H.D. Quarles van
Ufford, tot hun spijt niet bij de
opening van de tentoonstelling
aanwezig konden zijn. Hein Steen-
houwer zei m0* vp°l genoegen de
opening te verrichten. Spreker
noemde Aart van Dobbenburgh een
eenling in ons land onder de lithogra-
fen. Zonder hem zou 't in ons land met
de lithografie anders, maar zeker niet
beter zijn gelopen. Steenhouwer me-
moreerde de gave van Aart van Dob- ,
benburgh om altijd het romantiese in
de menzen te zien. Psychologies zijn
z'n portretten helemaal waar. Spreker
ging uitvoerig in op de portretten naar
Tolstoi's figuren, waarvan 35 litho's
in het Leo Tolstoi-museum in Moskou

werden geplaatst, op het inlevingsver-
mogen van de grote lithograaf en op
zijn bijzondere weergaven van bloemen
dieren, handen en landschappen.
Hein Steenhouwer eindigde met de
hoop uit te spreken dat velen hun
hart zouden ophalen aan deze kunst
die voor het hart bedoeld is.
Het leek wel of bij de rondgang in de
ekspositieruimte de woorden van de
heer Steenhouwer pas tot ons door-
drongen, want toen zagen we hoe waar
het was wat hij allemaal van Aart van
Dobbenburgh had verteld : de baby-
handjes van Marty, de handen van
zijn moeder, het gestorven musje, de
vijf hondjes, en dan noemen we zo
maar een paar van de 65 litho's. Een
bezoek aan het Gemeenschapshuis
kunhen we van harte aanbevelen,
want dit betekent tevens een her-
nieuwde kennismaking met zijn in-
dringende affiches. Maar ook de prach-
tige foto's die Louis van der Mije maak-
te in 'de omgeving van Bentveld, de
stille lanen het duinlandschap van
"Groot Bentveld" rechtvaardigen een
bezoek aan de tentoonstelling. Met
de fotoserie van "Groot Bentveld"
heef t de kontaktkommissie, onder
wier auspiciën de ekspositie gehouden
wordt, beslist haar waardering voor
onze plaatsgenoot nog eens ekstra be-

. nadrukt. Het is namelijk Aart van Dob-
benburgh geweest die er voor heeft
gezorgd dat het landgoed op het Rijks-
monumentenlijst werd geplaatst, waar-
cfoor afbraak ervan onmogelijk werd.'

Kr.M.

races stopzetten
na ongeval

Aart van Dobbenburgh in zijn atelier

Na een ernstig ongeluk op het
circuit moeten de auto- en motor-
races worden gestaakt om de
mediese en andere diensten in de
gelegenheid te stellen onmiddellijk
de nodige hulp te kunnen verlenen.
Dit heeft minister Van Doorn van
crm geantwoord op vragen van
Tweede Kamerleden naar aanleiding
van het verongelukken van de Britse
autocoureur Roger Williamson,
tijdens de Grand Prix van vorig jaar
op het circuit. De minister zal zijn
mening kenbaar maken aan de
organisatoren van snelheldsrac&s.

Hij zal hen vragen welke maat-
regelen op dit gebied Inmiddels zijn
genomen.

De bewindsman is van oordeel
dat het voortzetten van races na .een
ernstig ongeval een kwestie van
mentaliteit is. Dat snelheidssporten
na een ernstig ongeval normaal
doorgaan, vindt de minister een
'mentale kwestie'. De organisatoren
gaan er volgens hem kennelijk van
uit, dat het publiek geen begrip
heeft voor een staking van de race.
'Die overwegingen liggen in de sfeer
van het mogelijk ontstaan van cha-
otiese toestanden bij het plotseling
afbreken van de wedstrijden, waarbij
de geestesgesteldheid van de toe-
schouwers een rol kan spelen', aldus
de bewindsman.

Volgens hem is de Grand Prix
1973 na hét fatale ongeval ook door-

gegaan, omdat er bijzondere om-
standigheden waren. Hij doelt
daarbij op de techniese kommunika-
tiestoornis, waardoor de centrale
post pas na enige minuten van de
baanwachters de eerste inlichtingen
kreeg. Dat direkt daarop een as-
sistentiewagen en een brandweerauto
uitrukten, mocht toen niet meer
baten.

Minister Van Doorn veroordeelt
de brandbeveiliging op het circuit
gedurende de Grand Prix van 1973.
'Deze was onvoldoende', meent hij.
Volgens de bewindsman verleent de
overheid geen medewerking aan het
organiseren van motor- en autoraces.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N 1 E
Haltestraat 63 B • Telefoon 4417

Zandvoortse vrouwen op weg naar de
visafslag aan het strand rond 1900. Bo-
venstaande foto van Louis v.d. Mije van
dit gebeuren is een onderdeel van een
filmdokumentaire over Zandvoort,
welke momenteel door de heer C.-v.d.
Leden wordt vervaardigd in opdracht
van het genootschap Oud-Zandvoort.
V.d. Mije heeft van de speelscenes,
waarin leden van de folklorevereni-
ging "De Wurf" als aktrices en akteurs
optreden, een serie foto's gemaakt
waarvan een aantal momenteel te
bezichtigen is in de balie van burger-
zaken aan Schoolstraat 6.

eanduoarrse haeranr

VER5TEEGE
HRLTCSTR: 18 vTEL : 4493V;ZRNuVOO.RT



barok
bracht linkerbeen
in beweging
Om het Zandvoortse luistervolk wat
graantjes mee te laten pikken van de
Haarlemse orgelmaand heeft men zon-
dag 14 juli een konsert plaats laten
vinden in de Hervormde Kerk. De
twee muzikanten waren deze avond
Kees Boeke op blokfluit en Bob van
Asperen op klavesimbel, de orgel
klanken bleven deze avond dus uit.

In een matig bezette kerk kon het pu-
bliek kennis maken met een aantal
werken van bekende en minder beken-
de barok komponisten. Soms ging het
om een samenspel van klavesimbel en
blokfluit, dan weer was er sprake van
soleren door een van de twee uitvoer-
ders op hun desbetreffende instrument.
Dit soleren ging vooral klavesinist Rob
van Asperen goed af. De werken van
Girolamo Frescobaldi en Francois Cou-
perin werden op zeer rustige en plastie-
se wijze gebracht. Leuk is hierbij te
vermelden dat Rob van Asperen tijdens
het spelen, vooral waar het ritmiese pas-
sages betrof, zijn linkerbeen nauwelijks
stil kon houden. Hij zal het zelfwaar-,
schijnlijk niet weten, maar het trekken
en stoten van zijn linkerbeen was voor
mij in ieder geval een zot schouwspel.
Maar daarom was zijn spel nog uit-
munder.

herman
Ook Kees Broeke, die een fluitsonate
van Bach in zijn eentje vertolkte, heeft
bewezen dat er uit een sopraanfluit
wel een en ander te halen valt. Wel heb
ik moeten konstateren dat de fraaie
fluittoon die Kees Broeke doorgaans
af en toe ten koste ging van de razen-
de snelheid die sommige delen van de
sonate eisen.
Het samenspel van de heren liet ook
weinig te wensen over, uit alle wat ze
brachten sprak een konsentratie en rust
die de oude muziek ten goede kwam.
De twee jonge musici namen alvorens *
te beginnen rustig de tijd voor het ver-
wijderen van de transpiratie pareltjes op
het voorhoofd en handen, ook het neus
snuiten groeide op deze manier uit
tot een belangrijk onderdeel van het
konsert.
Tot slot nog een opmerking over de veel
te hoge entreeprijzen. Vijf en zeven gul-
den vind ik wel wat veel voor een kon-
sert. Men stoot met zulke hoge prijzen
ongetwijfeld een groot deel van de lief-
hebbers af en men stimuleert de lief-
hebbers in wording bepaald niet in
het bezoeken van konserten, en dat is
nou juis wel de bedoeling.

nieuws
kort & klein
De zandvoortse wielrenner Roy Schui-
ten heeft maandag in Amsterdam bij
liet eerste gedeelte van de kwalifikaties
achtervolging van de nederlandse wiel-
renkampioenschappen op de baan, een
overtuigende zege behaald. Schuiten,
vorig jaar winnaar in de achtervolging
bij de amateurs tegen Ponsteen, maak-
te in het winderige Olympies Stadion
de bijna ongeloofwaardige tijd van 6
min. 7.86 sek. Geen van de vroegere
favorieten bij de achtervolgingsritten
is er ooit in geslaagd de tien ronden
binnen de zes minuten en tien sekon-
den af te leggen.

Zandvoort was het afgelopen week-
eind weer het doelwit van het inbre-
kersgilde. Een inbraak in een restau-
rant aan de noord boulevard leverde
de volgende buit op : een kleuren tv,
een versterker, rekorders, 100 pakjes
sigaretten en f. 2.800,-. Aangifte werd
gedaan van diefstal van een [Peugeot
304 van een parkeerterrein aan de
Brederodestraitt en een brommer die
bij het station geparkeerd stond. Ver-
der werd een brommer gestolen van
een west-duitse vakantieganger en een
jongen uit Haarlem. Niet alle leden van
het grijpgrage volkje hadden vrij spel.
Op de zuid-boulevard hield de politie
vier knapen uit de hoofdstad aan die
een bromfiets en een motorhelm had-
den ontvreemd.

De publieke belangstelling voor auto-
races op het circuit blijft zich in da-
lenden lijn bewegen. Alle optimistiese
kreten en voorspellingen van de orga-
nisatoren ten spijt komen er ieder sei-
zoen minder mensen naar de racebaan.
Maar de officials van de hardrijsport
blijven hopen, waarschijnlijk tegen be-
ter weten in. Ook ijdele hoop is hoop.
Wat er wel in ruime mate voorradig
was, was het gebruikelijke geruzie en
gemopper over de wedstrijdleiding.
Dat eindigde weer eens in een stevig
handgemeen waarbij dit maal wedstrijd
leider Grimmelt een paar rake tikken
op het hoofd kreeg van een verbolgen
supporter van coureur van Bleekemolen.
Laatstgenoemde gaf aan het slot van
de werdstrijden zijn mening ten beste
over de bekwaamheid van de organisa-
toren. Die brengen er, volgens van "
Bleekmolen, maar bijzonder weinig van
terecht. Het werd slechts zwakjes tegen-
gesproken. Aan de wedstrijd namen
twaalf kategorieen deel. De race voor
toerwagens 1 (f. 22.500,- - f. 35.500)
werd gewonnen door onze plaatsgenoot
Rob Slotermaker.

De jonge duiven van de leden van de
postduivenvereniging Pleines namen
afgelopen zondag deel aan een wed-
vlucht vanaf Soignies. Gelost om 7.30
uur arriveerde de eerste duif, na een
afstand te hebben afgelegd van 205
km., om 10.25 uur op het thuishonk.
De resultaten van de vlucht : Gebr.
Driehuizen 1,2,3,5,8,9,10,12,14,15,
18; R. Driehuizen 4,11,16; H. Terol
7; P. Peters 13; A. Loos 19; J.B. Ko-
per 20, 22; H. v. Engelen 21; C. v.
Egmond 23; R. Sinnege 24 en H.
Lansdorp 25.

officiële berichten

Bekendmaking
De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat met ingang van maandag
29 juli 1974 gedurende 14 dagen ter
gemeentesecretarie op het bureau
Volkshuisvesting en Ruimtelijke orde-
ning voor een ieder ter inzage ligt het
bouwplan voor de uitbreiding van de
Mariaschool aan de Prinsesseweg.
Gedurende de termijn van de terin-
zagelegging kan een ieder schriftelijk
bij burgemeester en wethouders bezwa-
ren tegen het bouwplan indienen.

Zandvoort, 22 juli 1974

De Burgemeester voornoemd
K.C. van der Mije Pzn.

waterstanden

H.W. L.W. H.W. L.W.

24 juli 06.24
25 juli 07.14
26 juli 08.14
27 juli 09.15

02.20
03.04
04.00
04.50

19.00 14.36
19.54 15.26
20.40 16.19
21.52 1Z.09

Vanaf a.s. vrijdag 26 juli t.e.m. 4 au-
gustus vindt op de Prinsesseweg en
het voormalige Zwarte Veld de jaar-
lijke zomerkermis plaats. Vorig jaar
werd door een aantal omwonenden
tegen het houden van het evenement
in het dorpscentrum geprotesteerd
vanwege het lawaai van de kermisat-
trakties. Hun bezwaren hebben dus
kennelijk geen weerklank gevonden
bij de overheid.

pleziervaarders
gered
van
amfibievoertuig
Zondagmiddag heeft de Zandvoortse-
Reddingsbrigade eenentwintig plezier-
vaarders van boord van het amfibie-
voertuig van de gebroeders Rob en
Hans Janssen gehaald. Het zeveneneen-
halve ton zware en tien meter lange ge-
vaart raakte tijdens een rondvaart voor
de kust stuurloos toen de motor af-
sloeg. Op dat moment was de amfibie
ongeveer 1 km. van de kust verwijderd
en de gebroeders Janssen zagen geen
kans meer de paardekrachten van de
dieselmotor aan de praat te krijgen.
Wel slaagden zij er in het voertuig net
achter de branding te manoeuvreren.

De precaire toestand van passagiers en
bemanning werd al spoedig opgemerkt
door leden van de kustbrigade die met
een vijftal boten in aktie kwamen om
de opvarende aan land te brengen, Na-
dat iedereen in veiligheid was gebracht
slaagde men er in het vastgelopen voer-
tuig vlot te trekken en naar het strand
te slepen.
Over de oorzaak van het uitvallen van
de motor valt tot op heden nog niets

met zekerheid te zeggen. Een technies
mankement wordt niet uitgesloten ge-
acht, maar de gebroeders Janssen den-
ken eerder aan kwaadwillige opzet.
Zondagmorgen, bij de eerste rond-
vaart, bleek de motor minder goed
te lopen dan anders . Rob Janssen
konstateerde toen dat er te veel wa-
ter 'm de brandstof filters zat. Dat is
niet ongewoon, maar de hoeveelheid
water, na een keer varen, was dat wel.
Rob Jansen denkt dat er afgunst in het
spel is. Volgens hem zijn er mensen
die het niet zo prettig vinden dat het
hem en zijn broer gelukt is van het
voertuig een toeristiese trekpleister te
maken. Zij hebben al bij de politie ge-
fnformeerd of wij wel over de nodige
papieren beschikten, Janssen heeft
inmiddels aangifte van zijn vermoeden
van sabotage gedaan bij de politie.
Los van de vraag of Janssen de dupe
is geworden van jaloerse lieden zijn de
meningen over het gebruik van de am-
f ibie als pleziervaartuig op zee, nogal
verdeeld. Sommige zeelui achten het
voertuig -dat eens dienst deed als
landingsvaartuig in de tweede wereld-
oorlog- niet zeewaardig. Wanneer de
motor weigert is het ding niet meer
in de hand te houden. Voor het ge-
bruik van roeispanen of een zeil in ge-
val van nood is het voertuig te log en
te zwaar. Bij een sterke golfslag wordt
het ding naar de kust gedreven en is
de kans voor omslaan groot, aldus ken-
ners van de zee.

3£.rygt u er wei eenó genoeg van ... ?

de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u milieubewust moet
worden, nietwaar?

wegens vakantie
gesloten

VAIM £-.Zy JULI TOT EN MET l\J AUG.

.*
Schilderbedrijf en -hal C.J. PAAP, Hofdijkstraat 24

hier staat
uw brief
Het zandvoortse circuit

De leden van het Anti-circuit
Komité, die zeggen, dat zij door
onderwereld-figurenyan de zijde
van het circuit bedreigd worden
hebben gelijk. Ik heb persoonlijk
ondervonden, dat zij agressief en
kwaadaardig zijn.

Zondagmiddag was ik, door-
dat mijn zoontje van vier jaar via
een levensgroot gat in het toe-
gangshek, naar het terrein was
gelopen, toevallig met mijn man
op het terrein van het circuit.
Een bewaker met een verschrik-
kelijke hond begon te tieren en
te schelden. Toen ik met mijn
man ongeveer veertig meter bui-
ten het terrein van het circuit
was, werd hij met behulp van een
tweede figuur mishandeld.

Slechts aan mijn interventie
is het te danken, dat de scène niet
in een komplete massale vechtpar-
tij ontaardde toen enkele bezoe-
kers de bewakers te lijf wilden
gaan.

De situatie is kenmerkend
voor de sfeer en de mentaliteit
van het circuit en zijn leiding.

Mevr. H.G.M.H., Zandvoort.
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DEALER
Chrysler—Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

U7VERSTEEGE
•r-«•••r O ZANDVOOKT O2SO7-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

vrijdag 26 juli
l
, groot VUURWERK op het strand
i uTTrktrwnTniMrn? AANVANG 22.00 UUR

tot_14jiaa£f^0,50

«^

j BIJ DE ROTONDE
i

j entree f 1,-

van LENT
dealer voor

OPEL, CHEVROLET. BUICK, OLDSMOBILE

Reparaties van alle merken automobielen

VERKOOP EN SERVICE
Kamerlingh Onnesstraat 15 • Telefoon 5346

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

E I K E N
meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

DEZE WEEK:
MAANDAG:
Den Haag - Madurodam
DINSDAG:
Volendam - Umuiden • Zaanse Schans
Marken
WOENSDAG:
Aalsmeer - Rotterdam - Delft
DONDERDAG:
Brussel - Antwerpen
VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op dinsdag 30 juli naar de E f tel ing.

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven, telefoon 4513

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverxekeriiige*

69 6S =

JOOA strupn;q ug ssssojq 'suoj
U3 -U9.I3tf 93(3ISSBi;X 'B' O

•3ll»adNO» NI MOO
3A1VH

'ugjpjoi 'U3>pnf JOOA prrqpsaS suodnoo
JBBIJ JB UBp^d003IJ3A

NaovciNOdnoo
•S-B nnf LZ ua 91 's

f 500 beloning
voor het terugbezorgen van mijn

SIAMESE KATER
zogenaamd choclait-point

donker bruine staart, pootjes en kop
lichaam beige/wit

Zandvoorterweg 51 A, Aerdenhout
Tel. 023-24 11 89

J.F. ZWERVER, Arts

Vacantie tot
21 augustus

waarnemers:
J. Anderson
R. Drenth
P. Flieringa

TE KOOP 180 oude mun-
ten tegen elk aann. bod.
Tevens cirkelzaagmach. met
zagen Fahrenheitstraat 25.

TE KOOP Palisander wand-
meubel br. 250 cm. hoog
180 cm., ronde salontafel
met rookglas blad, 2 leren
fauteuils (modern).
Lorentzstraat 232 tel. 4977.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessals

Leidsevaart 82. tel. (023)
31 6092 - Haarlem

TE KOOP
kinderfiets driewieler tevens

4 jonge konijnen
Zr. Dina Bronderstraat 12

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

WIJ GEVEN DE
HOOGSTE WAARDE

Loppen, kranten.
Koper, lood, zink, ijzer

zolderopruimingen.
Hofdijkstraat 22 en 13

Tel. 4376
Halen ook op zaterdag.

TE KOOP aangeb. prach-
tige comtoise. Tel. 5402.

Óók U! j

Centrale Verwarming
geen

koerant
ontvangen?

bel
2135

GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

MAKELAARSKANTOOR

J. W. AP O L
Lid N.B.M.

DE FAVAUGEPLEIN 43

Zandvoort - Telefoon 2750

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

ja. misschien een
oude schoen. Je
weet het nooit.

Maar met een
advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb je vrijwel

altijd sukses.

Daarom even bellen
naar nummer 2136.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Lid N.B.M, en M.C.C.
Burg. Engelbertsstraat 11

Zandvoort - Telefoon 55 31
Voor aan- of verkoop van uw

. FLAT of WONING
Taxaties Hypotheken

Assurantiën

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsclienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

DIERENARTSEN: Haarlem en T .«r.:
Bij afwezigheid raadplege men
(uitsluitend telefonies)
fa. Mathot, tel. (023) 31 3233.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 27 en zondag 28 juli:

Zr. A.M. Stiphout, v. Lennep-
weg 57 tel. 4294

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 28 juli:

9.15 uur: Pfarrer Bernhard
Stoevesand, Berlijn
10.30 uur: ds. J. de Waard
Gemeeschappelijke Gerefi-Herv.
dienst.

GEREF. KERK
Zondag-28 juli:

10.00 uur: ds. J. de Waard-
Kinderkerk
19.00 uur ds. H.J. Nieuwenhuis,
Velsen

NED. PROTESTANTENBOND,
Brugstraat 15

Gedurende de gehele maand juli
geen dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in
Huize Pniëu. Nadere inl. tel. 4878.

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE.
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043,3044 Politie
6472 Nacht-kontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer,
kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko',
off. Renault-agent - Ford-
service en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technies
adviesbureau, gasverwarmingen

2754 Adm. Groene Kruis

familie en handelsdrukwerk' - ' - • • ;

drukkerij O Uut v/hgertenbach
achterweg l. tel. C>"5SI. zandvoorr

Klein en groot
eten T. d. Werff'a brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129



HEEFTUBIJMUAL-EENBORRELTJE GEDRONKEN..
+ : - OOK IN HALTESTRAAT 56A

eanduaof rse hoeranh

schildershal C. J. PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24 - Telefoon 2206
(bij nieuwbouw zwembad)

BEHANG NU!

VRAAGT U PERSONEEL?
Plaatst dan een advertentie

in ue ^.andvoortse Koerant!

omroepers

H O T E L V A N D E R A A R

vraagt

kamermeisje
Brederodestraat 44 • Tel. 4802

WIE WIL
een moderne boekhouxlrnacliine „toespelen" en
zorg dragen voor het faktuireren. van de ge-
plaatste advertenties in onze tijdschriften.
Een vingervaardige

TYPISTE
van plm, 17 jaar zal niet de hele dag
nota's typen maar ook betalingsaan-
miamingen, brieven, overzichten enz. voor
ons verzorgen.

Het is op ons kleine fcantoor prettig werken in
een goede sfeer samen met een team jonge
mensen.

Geïnteresseerd? Bel voor hét maken van een.
afspraak 02507-4745 (toester 4)

BUREAU VAN VLIET B.V» - Exploitalöe-
Maatsohappij van Periodieken en Nieuwsbladen,
Burg. van Fenemaplein 19, ZAN0VOORT.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren
5 jaar garantie pp binnen
werk. Normale prijs ƒ 1300
oor ƒ 695,-. PARIAN
Nieuwe Meerdijk 17. Bad
hoevedorp, tel. 02968-5817

eopend dinsdag tot en mei
zaterdag van 10—17 uur
vrijdags tot 21 uur.

flOTEL "LAMMY"

vraagt

ENIGE FLINKE KAMERHULPEN
voor de morgenuren

en

EEV WET MEISJE BOVEN DE 18 JAAR
voor hele dagen

Inl. Mevrouw L. v.d. Werff
Hogeweg 34, Tel. 3466

E. van der Linden
INTERIEURVERZORQINO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
W«st*rpark*trMt (4 • Zwidvoort - Telefoon 4»73

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NU OOK IN ZANDVOOR1
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

PARKETVLOEREN
reeds vanaf ƒ 32.— per mï
incl. spaanplaat onderv'oe

ren leggen en B.T.W
NICO v. d. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg, tel. 2907-51

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
v"oor schilder-, wit- en be
langwerk tegen concurrende

prijzen.

t(kinder)WINKELTJE
leeft fijne kleren voor kleu
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg. 1—3 • Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F. M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2.

Telefoon 02507—2507
Reeds 45 jaar
Steeds drukker

WORDT NU LID van de
basketbellverenlging

Typsoos Llons!!
Aanmeldingen of inlichtin
gen (s' avonds na 7 uur)

bij: M. Paap,
Burg. Beeckmanstraat 34.

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 22 34

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 3Z TEL 4161

Machinale

bmirna s en
originele Perzen

K U I K M E U B E L E N
Passage 13/15 - Tel. 6975

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. / 81.300,— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 5S31

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.'

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrulrteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

ELECTRO
TECHNISCH EURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS, WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 - TEL. 2914

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

TeUfoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl. install. Erk. A.C. lid *

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN



DE VIS LIET
ZICH WEER BEST
SMAKEN OPT
GASTHUISPLEIN

kraan-meeth
Het trof toch wel bijzonder goed dat
de zomer dit jaar begon op de dag dat
dé V.V.V. de openlucht-vismaaltijd had
gepland. Eindelijk dan eens een evene-
ment dat niet in verband met slechte
weersomstandigheden behoefte te wor-
den uitgesteld. Ook ditmaal had men
met behulp van visnetten een gedeelte
van het Gasthuisplein bestemd voor
het feest, er was een plankier voor de
musici en dansers, de heer Molenaar
was er weer met zijn authentieke ha-
ringkar en vanuit een aantrekkelijk tap-
huis konden dorstige kelen worden ge-
laafd. Ruim 200 gasten schaarden zich
tegen half acht rond de vrolijk gedek-
te tafels, damesleden van "De Wurf'
in oud-Zandvoorts kostuum serveerden
de vis en de beatband "Ronnie Lane
Dynamis Brass" uit Haarlem, bestaande
uit een organist, bassist, trompettist/
zanger en een drummer, speelde niet
onverdienstelijk, maar slaagde er niet
in ons de "Kwalletrappers" te doen ver-
geten. Ja, waar bleven de door de
voorzitter van "De Wurf', de heer J.A.

Steen, aangekondigde "Kwalletrappers"
eigenlijk? De direkteur van de V.V.V.,
de heer Th. B.M. Hilbers, stak de vol-
gende ochtend na onze vraag de hand
direct in eigen boezem: "de fout lag
bij ons, we hebben ze te laat benaderd".
Het ontbreken van een andere attractie,
de verloting van de in Zandvoorts kos-
tumm gestoken pop, werd ook veroor-
zaakt door een foutje in de organisa-
tie. Een bestuurslid van "De Wurf' :
'Jammer maar we hebben de vergun-
ning voor de verloting te laat aange-
vraagd'. Het was daarom maar goed
dat er deze avond toch iets bijzonders
te beleven viel. Het echtpaar Veldfïsch-
Kerkman. beiden lid van de dansgroep
"De Wurf' zal volgende maand met ne-
gen andere folkloristische dansparen uit
ons land een toernee door Zuid-Afrika
maken..De wethouder van Culturele
Zaken, de heer K.C. van der Mije Pzn.,
sprak hen als loco-burgemeester toe
na eerst een applaus voor "De Wurf'
te hebben gevraagd. Spreker zei dat
het gemeentebestuur er trots op is dat
een danspaar uit Zandvoort wordt af-
gevaardigd en dat ongetwijfeld veel
naar dat land geëmigreerde Zaridvoor-

ters hen zullen willen ontmoeten. Daar-
na overhandigde de heer van der Mije
de heer Veldfisch het boek "Gort met
Stroop" met het verzoek dit te schen-
ken aan de eerste Zandvoorter die ze
in Zuid-Afrika zullen tegenkomen.
Het oudste lid van "De Wurf' de 76-
jarige mevrouw Janie Keur, .bood het
jonge echtpaar daarna bloemen, bijeen-
gehouden' door een lint in de Zand-
voortse kleuren aan.
Nog een paar maal trad daarna de
dansgroep op, waarna omstreeks half
tien het feest werd besloten. Misschien
verbeelden we het ons, maar we dachten
dat het geheel verleden jaar feestelijker
overkwam. Mogelijk kwam het omdat
het nu later op de avond toch fris
werd, hoewel wij persoonlijk het in
de afwezigheid van de "Kwalletrap:
pers" zoeken. Aan een minder goede
samenwerking tussen de V.V.V. en
"De Wurf' kan het beslist niet liggen.
Deze is namelijk prima en dat bleek
wel uit de dankwoorden van de spea-
ker van de dansgroep, de heer Bob
Gansner, die directeur Hilbers schets-
te als een man 'die zo véél doet met
zo weinig centen! '

zand-
voort
door
de
mand

ledere keer wanneer de kranten ons in
komkommertijd herinneren aan de suk-
sesvolle levensloop van dé zandvoortse
hotelmagnaat N.W. Bouwes, die zijn
glanzende karrière begon als verkoper
van edammer kaas, denken wij aan de
hoofdfiguur uit de roman 'Kaas' van
Willem Elsschot. Niet vanwege enige
opvallende gelijkenis of parallel, maar
door het kontrast tussen de tastbafe
werkelijkheid en de door Elsschot op
papier gekreëerde vertegenwoordiger
in kaas voor België en het Groother-
togdom Luxemburg, F. Laarmans.
Is IM.W. Bouwes de gekwiekste zaken-
man die zijn edammers naar alle
windstreken eksporteert en zich daar-
na gaat toeleggen op de toeristeneks-
ploitatie, F. Laarmans daarentegen
is de onzekere en besluitenloze koop-
man die tenslotte jammerlijk faalt
't zuivelprodukt aan de man te bren-
gen en vervolgens van iedere nering
en karrière afziet. Je moet er een-
voudig niet aan denken dat N.W.
Bouwes, net als F. Laarmans, met ton-
nen en tonnen kaas was blijven zitten.
Wat zou er dan van Zandvoort gewor-
den zijn? Zeker niet wat het nu is
met reusachtige hotels midden op de
boulevard, maar een miezerige en voor
de vakantieganger weinig aanlokkelijke
plek.
Maar dankzij de ijzeren wil en de ener-
gieke verkooptechniek van N.W. Bouwes
is het voor Zandvoort goed afgelopen. In
de jongste zaterdagbijlage wan het Haar-
lems Dagblad wordt dit nog een beves-
tigd. Ook dit jaar verkoopt N.W. Bouwes
Zandvoort weer aan de toeristen. Door zijn
toedoen mogen wij rekenen op de komst
van 4000 duitse kegellaars. Een niet te
versmaden aantal. Zoiets zou F. Laar-
mans, die toch ook zijn kans heeft gehad,
nooit hebben klaar gespeeld. Maar je kan

je ook nauwelijks voorstellen dat N.W.
Bouwes zich, zoals F. Laarmans, zou
hebben overgegeven aan nutteloos gemij-
mer wanner de verkoop van kaas niet di-
rekt meezat.

Laarmans : 'En nu vraag ik mij af of ik
dit alles verdiend heb. Waarom heb ik
mezelf eigenlijk voor die kaaswagen ge-
spannen? Is het omdat ik opgezweept
werd door 't verlangen om het lot van
vrouw en kinderen te verbeteren? Dat
zou edel zijn, maar zo'n Jesus Chris-
tus ben ik niet. Was het om een beter
figuur te slaan op de kletspartijen?
Evenmin, want wat ik aan ijdelheid be-
zit kon daar geen voldoening in vinden.
Maar waarom heb ik het dan gedaan? Ik
walg van kaas. Ik heb nooit verlangd
kaas te verkopen. Kaas gaan kopen in een
winkel vind ik al erg. Maar met een kaas-
vracht ronddolen en smeken tot een
christenziel die last van je schouders
neemt, dat kan ik niet. Dan liever dood.
Waarom heb ik het dan gedaan? Want
het is geen nachtmerrie maar bittere wer-
kelijkheid. Ik had gehoopt de kazen in
die patenkelder voor eeuwig te begraven,
maar ze zijn losgebroken, spoken mij
voor de ogen, drukken op mijn ziel en
stinken.'

N.W. Bouwes heeft zich gelukki" van een
dergelijk lot weten te vrijwaren, un niet
te vergeten, Zandvoort. Stel je voor dat
N.W. Bouwes hardop gedacht had als zijn
vroegere 'kollega' F. Laarmans.

'Reusachtige Gruyeres, als molenstenen,
deden dienst als fondament en daar boven-
op lagen Chesters, Gouda's, Edammers en
talrijke kaassoorten die mij volkomen onbe
kend waren, een paar van de grootste met
opengespalkte buik en blootliggende
ingewanden. De roqüeforts en Gorgoh-

zola's pronkten liederlijk met hun groene
schimmel en een eskadron Camenberts
liet vrij hun etter lopen.
Uit de winkel kwam een ademtocht van
verrotting, die echter verminderde toen
ik er een tijdlang stond.
Ik wilde niet wijken voor die stank en
zou pas weggaan als ik zelf vond dat het
tijd werd. Een man van zaken moet ge-
hard zijn als een pool reiziger.
'Stinkt maar op',.zei. ik uitdagend.
Had ik een zweep gehad, dan was ik ze
te lijf gegaan.
'Ja, mijnheer, het is niet uit houden,'

antwoordde een dame die naast mij stond
en die ik niet had zien komen.
Dat hardop denken op de openbare
weg moet ik zien af te leren, want ik heb
wel eens meer mensen doen schrikken.'

Nee, met F. Laarmans zou Zandvoort het
niet hebben gered en een klein en onop-
vallend plaatsje zijn gebleven. Zo ongeveer
de omvang van de noordbuurt, onontdekt
en onontgonnen. Zonder toren hotels,
die weliswaar het zicht op zee benemen maar j
4000 duitse kegel laai s kunnen herbergen.
Die hadden wij anders niet gehad.



NIKS TIJDELIJKE PRIJZEN U! DIRK VAN DEN BROEK IS

l

GEEN„LOKKERTJES" MAAR KEIHARDE PRIJSVERSCHILLEN !

PAK 250 GR. NIEMEYER

GALA KOFFIE
géénSLJ&STmaar ELKE DAG:

vacuüm
verpakt 194

dedeodorantwaaru J J
echt„droog"meeblijft! ;j

SANTA MARIA

uHKnlf l MEDIUM DRY

en als wij sherry zeggen,dan is
het sherry.de échte Spaanse!
géérv&^fnaar ELKE DAG:

ROYALE BUS 30Z. H GOULASH
GÉÉNA3CT

MAAR ELKE DAG:

YANORUNDER-
blik
300 gram

met veel„stukken"viees!
géén^SfnaarELKE DAG:

BONT-
KRACHT
koffer
géén

GEVULDE KOEKEN
4STUKS

géén
-

ELKE
DAG:

Alleen door massa-omzetten ••
kunnen wij zó goedkoop zijn! ••

•••••••••i

PUUR
VRUCHTENSAP
in de smaken
abrikozen - kersen -
sinas/passie
GÉÉN>4S>2<r let
MAAR ELKE DAG: Op

l

HAZELNOOT-PRALINE
eentractatie
op elke
boterham

400 gram
geerv&fomaar

CQMPLETA
koffiemelk in poedervorm
POT20O GRAM
géén^e2fmaar ELKE DAG.

BLIK
400GRAM

luchtige deegkussentjes
gevuld met lekker gehakt
géérrtôS'maar ELKE DAG.

zuivere bijen ~

HAPPY FOOD
kinderkoeken
zogezonden lekker!
GROTE DOOS

géén
12*" ELKE

maar DAG:

HELANCA-STRETCH
DAMESSLIPSKV
in verschillende motieven
géén£&5maar ELKE DAG:

135
In

BABY LUIERS
sterkabsorberend

PAK 30 StukS ÊL'KÉDAG. 2!69

STERADENT
GEBITREINIGER
tube a 26 tabletten

MEURISSE
BIG REPEN
samen 20Ogram
pure chocolade met
heerlijke vruchten-
vulling!
géénJL4O3-2Omaar

CADUM
TOILETZEEP
voort! gave zachte

in leukdekoratief
potje ELKE
géén>95rnaar DAG:

NAGELLAK-
REMOVER

FLACON
10Occ.
norm.prijsJ^CT'
BIJONS ELKE DAG

TOIIET-PURE
voor een

altijd fris kleinste kamertje
GROTE BUS
8oz.

grote PEDAAL
EMMERS
fraai gedecoreerd
Zolang de voorraad
strekt!

je ttunt het beter

;<ïs - -. ffffffffffff:

géén15^5
maar
LETOP:

halen l
AMSTERDAM, Mercatorplein 49/Jan «L Galenstraat 79-85/Bilderdijkkade 41 -53/2« Nassaustraat 26-3O/Lijnbaansgracht 31-S.t

Tussen meer ia (winkelcentrum Osdorp) / Delflandplein 188-194/ Burg. de Vlugtlaan 133/Joh. Huizingalaan 180-188
ZANDVCX3HTKerkstraat19/ZWANENBURG.Dennenlaan19a/HOOFDOORP. Kruisweg 640/Graltermecrstraat 28 (MOBY DICK MUU1 MAR KT)
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nieuws
kort & klein
Onlangs is in Zandvoort een werkgroep
van Amnesty International opgericht,
de organisatie die overal ter wereld op-
komt voor het lot van politieke gevan-
genen en zij die omwille van hun ge-
loofsovertuiging worden achtervolgd en
opgesloten. Doormiddel van persoonlijk
kontakten en publikaties over de -vaak
erbarmelijke- toestanden waarin de ge-
vangenen verkeren tracht de organisa-
tie de gedetineerden vrij te krijgen. Am-
nesty verleent eveneens materiële hulp
aan familieleden van de gevangenen. In
oktober a.s. zal de zandvoortse werk-
groep van de organisatie een openbare
informatiebijeenkomst beleggen, waar-
van plaats, datum en tijdstip nog nader
zullen worden bekend gemaakt.
De kontaktman van de werkgroep is de
heer B.H. Berrier, de Favaugeplein 59,
tel. 21 69. Hier kan men nadere inlich-
tingen en informatiemateriaal krijgen
over het werk van de hulporganisatie.
Op Amnesty International werd al
eerder de aandacht gevestigd in Zand-
voort. Enkele jaren'geleden organiseer-
de De jongerengroep Logos diverse
straatakties t.b.v. Amnesty.

Liefhebbers van afstandzwemmen in
open water kunnen op zaterdag 3 au-
gustus a.s. deelnemen aan de jaarlijkse
zeemijl voor de kust van Zandvoort,
welke wordt georganiseerd door de
Zandvoortse Reddingsbrigade. De zee-
mijl kent drie kategorieen : de zee-
zwemwedstrijd over een zeem ijl
(1852 m.), de zeemijl-prestatietocht
over dezelfde afstand en de zeezwem-
prestatietocht over een halve zeemijl
(926 m.) De start vindt plaats om
13.00 u. Van 11.00 u. tot 12.30 u.
kunnen deelnemers(sters) zich voor
een der onderdelen laten inschrijven
bij de ZRB-post "Piet Oud" aan de
noord boulevard. De kosten bedragen
f. 2,50 voor KIMBRD-leden en f. 3,--
voor niet-leden. Mediese sportkeuring
is verplicht. De zwemmers worden ge-
durende de tocht begeleid door vaar-
tuigen van de kustbrigades van Zand-
voort en Bloemendaal. Bij ongunstige
weersomstandigheden zal het evene-
ment worden verschoven naar zater-
dag 17 augustus.

Ter afsluiting van de door de sport-
vereniging OSS georganiseerde open-
lucht-athletiektraining op Duintjeveld
vindt op zaterdag 10 augustus a.s. een
deelnemers(sters) test plaats. Zij die
de test met goed gevolg afleggen ont-
vangen een lintje en/of certifikaat.

roy nationaal kampioen

De zandvoortse wielrenner Roy Schuiten -die onlangs na een suksesvolle
karriëre als wielrenner bij de amateurs overstapte naar de profs- heeft j/o-
rige week in het Olympies Stadion van Amsterdam de nationale titel be-
haald bij de achtervolging profs over vijf kilometer in de verassend snelle
tijd van 6.07.79. In de voorronde had hij zich al duidelijk de meerdere
getoond van andere favorieten op deze afstand. Roy wordt door deze pres-
tatie als de grote kanshebber beschouwd voor de wereldkampioenschappen
op de 5 km., volgende maand in *het Canadese Montreal. Schuiten is vanwege
zijn kunnen op de weg - kort geleden won hij die Olympia's Toer door
Nederland - ook opgenomen in de ploeg die in Montreal een gooi zal doen
naar de wereldtitel op de weg.

Het regentendom in Zandvoort her-
leefd. Zonder enig nader overleg met
de andere politieke partijen en achter
gesloten deuren hebben de raadsfrak-
ties en de vertegenwoordigers van de
besturen van pvda, cda en vvd over-
eenstemming'bereikt over de door de
partijen naar voren geschoven kandida-
ten voor de drie wethouderszetels. Dat
zijn de heren l.M. Aukema (pvda),
J. Attema (vvd) en K.C. v.d. Mije Pzn
(cda). Toch zal er nog een openbare
vergadering worden gehouden. De
drie partijen besloten de nieuwe leden
van de gemeenteraad uit te nodigen
voor een openbare bespreking over
de samenstelling van de raadskommis-
sies. Deze werd door de partijen vast-
gesteld op maandag 26 augustus a.s.
in het Gemeenschapshuis, aanvang
20.00 uur.

Een nieuwe service verlening t.b.v. het
publiek is gisteren van start gegaan in
het bejaardenhuis "Het huis in de dui-
nen" aan de Herm. Heijermansweg. Bij
de receptie van het huis kunnen be-
woners en niet -bewoners geschenk-
bonnen kopen ter waarde van f. 5,--,
f. 7,50, f. 10,-, f. 12,50, f. 15,-- en
f. 25,--, die bij een groot aantal zaken
kunnen worden ingewisseld. De recep-
tie is op werkdagen geopend van 8 u.
tot 12 u. en van 14 u. tot 16.30 u.

Vanwege alle drukte rond de overscha-
keling van de koerantenproduktie van
boekdruk naar offset hebben wij ver-
zuimd u mee te delen dat het loeres-
beeld vorige week weer het mikpunt
is geweest van schavuiten. Loeres.
nauwelijks hersteld van een ernstige
val waarbij het in drie stukken brak,
werd geheel met bituumverf overgo-
ten. Bituumverf schijnt heel moei-
lijk te verwijderen en een deskundi-
ge op het gebied van sculptuur heeft
laten doorschemeren dat er enig
hakwerk aan te pas moet komen
waardoor het beeld 3 mm zal wor
den gereduceerd.
Gelukkig werd alle ellende gekom-
penseerd door de adoptie van Loeres
door "The Hawick Boys Brigade Piper
Band" uit Schotland, die vorige week
een middag en een avond in Zandvoort
verbleef. Upper Piper Major Robert
Short, een zeer Brits uitziende Schot,
tooide Loeres met een lint in schotse
ruit en ontving als tegenprestatie een
'zuinige' miniatuur Loeres. Volgens
onze zegsman toonden de Schotten
zich niet weinig verrast door deze
originele geste.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

1| burgerlijke stand

19 juli-25 juli 1974

Geboren: Geen
Overleden: Geen
Ondertrouwd: Friedrich Daniël Of-

ferman en Johanna Catharina Keur.

Gehuwd: Geen

Geboren buiten de gemeente: Joan
Frans Hubert, z.v. P.A.H. Wijnands en
B.C. Schaardenburg; Isabella d.v. M.
Scholtmeijer en P.C.E. van Eldik.

Overleden buiten de gemeente:
Geen.

Op het voormalige Zwarte Veld en de Princesseweg. ledere middag en
avond, weer of geen weer, komen kinderen en volwassenen in drommen
op de attrakties af. Bij de allerkleinsten is de draaimolen met glanzende
politiemotoren, oldsmobile's en Disneyhertjes duidelijk favoriet. De wat
oudere jeugd trekt naar het reuzenrad en de autoscooter waarbij de bra-
vour een grote rol speelt. De volwassenen beleven vooral veel plezier aan
de reakties van de kinderen, die soms heel dromerig of stoer aan het ker-
misgebeuren deelnemen. De pret voor jong en oud duurt tot zondag 4
augustus a.s. Dan wordt de zaak weer afgebroken en ingepakt om de men-
sen elders te vermaken. Bovenstaande foto werd genomen door Frans
Groenheide.

voor juli en augustus
Woensdag 31 juli : Zandbouwfiguren-
wedstrijd/Fortenbouwwedstrijd.
Zaterdag 3 aug. : Sportdag (wedstrij-
den en demonstraties) 'Nieuw Unicum'
aanvang 9.00 u. Prijsuitreiking en
sluiting 16.30 u.
Zaterdag 3 aug. : Zeemijl van Zand-
voort door Reddingsbrigades van
Zandvoort en Bloemendaal. Aan-
vang 13.00 uur bij noordpost 'Piet
Oud"
Zaterdag 3 aug. : Ballonoptocht.
Aanvang 19.30 u. bij VVV-kantoor.
Kaartjes a 50 et. bij VVV-kantoor.
Oplaten der balonnen op Burg. van
Fenemaplein.
Zaterdag 3 aug. : Vuurwerk op het
strand nabij Burg. van Fenemaplein
(pav. 12A) Aanvang 22.00 u. Toegang
tot 14 jr. 50 et.; Ouderen f. 1,--.
Zondag 4 aug. : Zeilwedstrijden door
watersportver. 'Zandvoort' Aanv. 11 u.
Woensdag 7 aug. : Strandfeest voor
jong en oud. Nabij Pav. 8. Aanvang
14.00 u. Inschrijven op het strand.
Zaterdag 10 aug. : Radio "Veronica"
Drive-I nn Show in zwembad "De Duin-
pan" Aanvang 20.00 u. Entree f. 5,-.
Dinsdag 13 aug. : Koninkrijksspelen
Judo-spelen in sporthal Pelikaan aan-
vang 14.00 uur. Voetbalwedstrijd.
Woensdag 14 aug. : Hondenshow op
Passage. Deelname is mogelijk van alle
soorten en rassen. Inschr. bij VVV per

kombinatie a f. 1,- . Voor alle deelne-
mers is een verrassing.'Aanvang 14.00 u.
Zondag 18 aug.: Standwerkerskonkoers
op de Grote Krocht. Aanvang 14.00 u.
Prijsuitreiking om 17.30 u. in gebouw
"De Krocht".
Woensdag 21 aug.: Strandfeest.
Zaterdag 24 aug.: Os aan 't Spit een
smulfeest in zwembad "De Duinpan".
Woensdag 28 aug.: Strandfeesten.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nacht-kontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

qenverkeer,
kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie 'C. Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 2 4 2 2 1 2 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko',
off. Renault-agent - Forti-
service en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en
Zeestraat 27 •

2525 W. Schouten, technies
adviesbureau, gasverwarmingen

2754 Adm. Groene Kruis



familieberichten familieberichten

Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan mijn lieve vrouw,
onze zorgzame Moeder, Behuwd- en Grootmoeder

Wilhelmina Petronella Koopal
echtgenote van Johannes Theodorus Nijs

op de leeftijd van 67 jaar

J.TH. NIJS
Zandvoort, M.C. HELDOORN-NIJS

H. HELDOORN

Beverwijk, P.J. NIJS
A.P.M. NIJS-PUTTER

Haarlem, W.P. MASSOP-NIJS
W. MASSOP

en Kleinkinderen

ZANDVOORT, 27 juli 1974
Helmerstraat 27

Liever geen bezoek aan huis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het St. Elisabeth
Gasthuis, ingang Amerikaweg te Haarlem
Bezoek aldaar 's middags van 2.00 tot 4.00 uur.

De teraardebestelling zal plaatst hebben op woensdag 31 juli a.s., om
13.00 uur, op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Vetrek vanaf Helmerstraat 27 circa 12.45 uur

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraardebestelling.

TE KOOP aangeboden:
Stereo-pickup met.verster-,
ker en twee geluidboksen
voor f. 175,- Br. onder nr.
5300 buro zvrt. Krt.

geen

koerant
ontvangen?

bel
2135

TE KOOP philips stereo
radio, pick-up en bandre-
corder. Pr. f. 300,- Inl.
Tel. 3237.

WERKSTER gevr. 2 och-
tende p.w. f. 6,- p.u. Tel.
3542.

TE HUUR gevr; óp jaar
basis voor 2 pers. gemeub.
of ongemeub. woning Br.
onder nr. 5301 buro Zvrt.
Koerant.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren
5 jaar garantie op binnen
werk. Normale prijs / 1300
voor / 695,-. PARIAN
Nieuwe Meerdijk 17, Bad-
hoevedorp, tel. 02968-5817
Geopend dinsdag tot en mei
zaterdag van 10—17 uur
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskledinfl

Salon da Mode
„CÉCILE"

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

' Werkster gevr. voor het
schoonh. van bedr.pand.
Tijden in overleg te rege-
len. Hitim BV. Nieuwstr. 4
TEI. 6703.

Atelier in Zandvoort vr.

THUISWERKSTERS

voor dameskonfektie.
Atelier ervaring vereist.
U kunt even langs komen
of tel. afspr. maken. Hitim
BV. Nieuwstr. 4 tel. 6703.

TE KOOP GEVR.

STRANDPAVILJOEN
Kontante aanwezig

Dr. Schaepmanstraat 5
Tel. 6588

TE KOOP verkregen uit
nalatenschap prachtige
Friese STOELTJES Klok
met wekker moet schoon-
gemaakt worden f. 1500,-
tevens plm. 3000 oude
munten geheel internatio-
naal f. 1500,- tel. 070-
461307 of 652405.

TE KOOP Simca 1000
spec. 10 mnd. oud, 21.000
km. gel. i.prist. Pr. f. 5200.
Tel. 02507- 5771, tussen
19 en 20 uur.

TE KOOP sip. kam, gebr.
wit, mat,. 140x200 inkl
2 nachtkastjes en matras,
z.g.a.n. f. 180,--Event. nw.
sprei goudk. v. f. 65,-
Salontafel z.g.a.n. Siotenh.
langwerpig f. 45,--. Wijnta-
feltje f. 20,-. Te bevragen
van Galenstr. 22 tussen 6
en 8 uur 's avonds.

VAKANTIEHULP
Net meisje gevr. voor lich-
te huish. werk van 9-12 u.
Weekeind vrij f. 4,-; • p.u
Tel. 3758

éeettu
denafaur

terug...
Er Is nog frisse lucht, er zijn
nog vôgelsen bloemen.
Trsk srfljn op da flets op uit!

Hiermede geven wij U kennis, dat heden geheel onver-
wacht van ons is heengegaan onze zorgzame vader, be-
huwd-, groot- en overgrootvader, zwager en oom

PIETERKEUR
weduwnaar van Maria Schmitz

in de leeftijd van 83 jaar.

Helvoirt: C. Davids-Keur

Amsterdam. N. Sprengers-Keur

F.Sprengers

Laren: J.L. Franzen-Keur

P.A. Franzen

Zandvoort: J.H.Keur

W. Keur-Cornet

Klein- en achter-

kleinkinderen.

Zandvoort, 28 juli 1974.

Nieuwstraat 10

Correspodentie-adres:

Hobbemastraat 3

Vader is opgebaard in de aula van het Rusthuis Hulsman-

hof, Nieuwstraat 10. Cóndoleantie aldaar woensdag van

19.00 tot 20.00 uur.

De Crematie zal plaatsvinden donderdag 1 augustus a.s. in

het Crematorium te Velsen te 14.00 uur. Na aankomst van

trein 13.56, halte Driehuis-Westerveld.

Vertrek Willemstraat 17, 13.20 uur.

adverteren
via een
wasrol

eanduoürbe Noeranr

Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie
van uw klanten is trouwens nog in
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
via ons blad, dat 2 maal in de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draai nr. 2135 van de Zandvoortse
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- en vrijdagnummer.

/A\>^A\/A\/A\/A/A\/A\/A/A\/A\A\/A\A\A\AVA\/A\/A\/«v.

DANKBETUIGING

Voor de vele attenties en belangstelling ontvangen tijdens
m'n verblijf in het Diaconessenhuis en bij m'n thuiskomst,
zeg ik door deze mede namens mijn vrouw, hartelijk dank.

E. van Petegem

FORTUNA

- Reparaties
GASHAARDEN

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken
GASGEYSERS •

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507 — 5012

;% ^ \;denyp«'»^Tl^^^; "
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2x 3x 4x GOEDKOPER DAN NORMAAL
10 o/o - 50 o/o K O R TI N G op al onze zomerartikelen ! ! - WIJ VERKOPEN ONS HELEMAAL UIT ! ! !

Ter introductie, nu nog in de
maten 36 - 48
BONT JACKS met LEDER
en reptiel, ongelooflijk !
met vos, wasbeer, persianer,
etc. voor auto, wandeling,
sport of feest .v.a. 198,-

Keuze uit enige honderden BONTMANTELS.o.a.
MOUTON- EN LAMMANTELS 490,-
LANGE PERSIANER PATTESMATELS 590,-
NERTSDELEN MANTELS 890,-

Verder te veel om op te noemen ! ! ! !

l Mevr. J. COLLEWIJN MANNEQUIN

Het mooiste van het mooiste !
Originele SHOWMODELLEN WINTERMANTELS

(1974-1975, een kleine, doch zeer fraaie collectie,
uitsluitend met edelbontgarneringen v.a. ............. 179,-

BONTHOEDEN, NERTS-COLLIERS
allernieuwste collectie.......................................................... v.a. 98.-

Kleine Houtstraat 24 - Haarlem
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sleep - inners
eksperirnenteren

Drie jaar geleden zijn we met de sleep-
in begonnen, omdat we vonden dat ook
mensen met weinig geld recht hebben
op een vakantie, net zo goed als men-
sen met veel geld. Daarbij wilden we
ook meer doen dan alleen goedkoop
onderdak verschaffen. We wilden ook
kon takt zoeken met jullie (de gasten)
om op deze wijze jullie en onszelf te
helpen. Tenslotte zijn we zelf ook
maar een groep mensen die in de
clinch liggen met de maatschappij.
Maar wat is daarvan terecht gekomen?

Dag in dag uit zijn we bezig geld te ver-
dienen door jullie een matras of een
flesje cola te geven. We zijn helemaal
een kapitalisties ingestelde groep van
hotelhouders geworden en daarop zijn
we afgeknapt. Vandaar dat we een bee-
tje gaan eksperirnenteren in de hoop
een werkwijze te vinden waarin,we
onszelf kunnen terugvinden. We wil-
len, dat jullie weten dat de sleep-in zo-
wel van jullie is als van ons en jullie
evenals wij kunnen beslissen wat er
met de sleep-in gebeurt.

Zo begint een stencil dat de sleep-in
medewerkers(sters) de afgelopen week
aan alle bezoekers hebben uitgedeeld.
Een stencil, dat het resultaat is van drie

•jaar grotendeels onbevredigd bezig zijn
met de sleep-in. 'Het was voor ons zeer
frustrerend om te zien hoe de sleep-in
funktioneerde. We voelden ons echt
een stelletje .hotelhouders en zo voel-
den de gasten het ook. Ze zagen ons
echt als de leiding van de sleep-in, als
de chefs en dé bazen. Op een gegeven
moment ontdekten we ook in onszelf
een al te zakelijke mentaliteit, we von-
den het erg als er weinig mensen kwa-
men, omdat we dan geldelijk verlies le-
den. Het hele sleep-in idee verloren we

uit het oog', aldus Margreet Klinkert,
één van de stafleden-die op dit moment
in de sleep-in werken, tijdens een ge-
sprek dat ik deze week voerde.met een
aantal sleep-inners.' We zijn toen op één
gegeven moment bij elkaar gaan zitten
en hebben erover gepraat hoe we het
anders zouden kunnen doen. Maar dat
blijkt toch wel erg moeilijk, want we
hebben allemaal slechts een vaag idee
wat we met de sleep-in willen' vervolgt
Margreet. 'Vandaar dat we nu aan het
eksperirnenteren zijn', zegt dan Henk
Buss, eveneens staflid. Dat eksperïment
is ongeveer anderhalve week geleden be-
gonnen. Toen heeft men een avond geen
muziek gedraaid en borden en spandoe-
ken opgehangen met de kreet 'Hash
Stinkt', Een aanklacht van de sleep-in-
ners tegen het vaak passieve gedrag van
de gasten. ' Het was iedere avond het-
zelfde. De gasten kwamen binnen, gin-
gen zitten, rookten'een joint en zonken
diep weg in de keiharde spelende mu-
ziek. Echt kontakt was op die manier
niet of nauwelijks mogelijk, aldus Henk
Buss. 'Dat bleek ook wel nadat we die
avond de muziek hadden uitgeschakeld.'
In het begin bleef tiet doodstil, het was

ronald de valk
gewoon vreemd en onwennig na de mu-
ziek-sleur. Na enige tijd viel het op dat
de gasten niets tegen elkaar zeiden. We
zijn toen uit eigener beweging een ge-
sprek begonnen met een paac mensen
en dat liep uit op een diskussie, waar-
aan op 't laatst zeker zo'n vijfentwin-
tig mensen deelnamen. Dat was erg fijn
We hebben het toen gehad over de ach-
tergronden van de sleep-in, over de jon-
gerengroep Logos en over de plaats van

de sleep-in in Zandvoort, vult Margreet
Klinkert aan. Hét eksperiment is niet \
tot het voeren van een dialoog met de
gasten beperkt gebleven. Er zijn ook an-
dere dingen uitgeprobeerd, waarbij aan
de gasten meer vrijheid en verantwbor-
delijkheid werd gegeven. De slaapzalen
zijn de laatste week bijvoorbeeld niet
door de stafleden schoongemaakt en
men hoeft bij de aankomst in de sleep-
in niet langer in de rij te staan om bij
de balie te worden ingeschreven. Men
kan meteen doorlopen naar de slaap-
zalen en tot negen uur kan men dan
betalen en zichzelf inschrijven. 'Dat
funktioneert nog niet zo best', vindt
Aart Lukaart, een van de tien nieuwe
stafleden. 'Niet iedereen betaalt en
schrijft zichzelf in. En het opruimen
van de slaapzalen is tot op heden ook
geen onverdeeld sukses.'
Er zijn meer nieuwe dingen geintro-

duceerd. Zo is er de mogelijkheid voor
de gasten om tussen vier en acht uur
zelf een warme maaltijd te bereiden.
Dat gebeurt dan in een ruimte achter
dé wereldwinkel, die daarvoor door de
wereldwinkeliers beschikbaar werd ge-
steld.
Ook worden er sinds kort in de sleep-in
produkteri gebruikt van de wereldwinkel,
zoals natuur-honingkoeken en indiokof-
fie uit Guatemala. Over die produkten
worden momenteel stenciltjes gemaakt,
die binnenkort onder de bezoekers zul-
len worden verspreid. Verder is er sinds
een paar dagen weer de mogelijkheid om
te tekenen en te schilderen, iets waar
gretig gebruik van wordt gemaakt: de
hele sleep-in hangt op dit ogenblik dan

VOOR ABONNEMENT BELLEN
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nieuws
kort & klein
• In het kader van de seizoenaktivi-
teiten van Rekreade brehgt organist
Lourens Stuifbergen woensdagavond
op het orgel van de herv. kerk aan het
Kerkplein een programma van lichte
orgelwerken. Het konsert begint om
8.15 uur en de toegangsprijs bedraagt
f. 1,50.

• Tijdens de terugreis van vakantie
in het zuiden van Frankrijk is het zand-
voortse gezin Coenraad een bijzonder
tragies ongeval overkomen. In de omge-
ving van Antwerpen sloeg de wagen
van de familie over de kop, waarbij
de echtgenote van de heer Coenraad
om het leven kwam. De heer Coenraad
zelf werd licht gewond, terwijl twee
kinderen uit het gezin een hersenschud-
ding opliepen. Volgens een bericht
uit België zou het ongeval veroorzaakt
zijn door een wegopbreking, welke
niet, of onvoldoende gemarkeerd

zou zijn. Naar de juiste toedracht
wordt door de belgiese rijkswacht
een uitgebreid onderzoek-ingesteld.

• Zondagavond ontplofte op het fiets-
pad tussen Noordwijk en Zandvoort de
brandstoftank van een brommer. De
eksplosie werd veroorzaakt door een
brandende lucifer die bij de tank werd
gehouden toen de berijder in het don-
ker probeerde bezine bij te vullen uit
een fles. Persoonlijke ongevallen deden
zich niet voor. De bromfiets brandde
geheel uit.

groeten

. p-*»!
' :^ C' ' ^' Kerkstraat.
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zandvoort
Een kruiwagentje en
houten hoepels in alle
maten hangen uitnodi-
gend aan de zijmuur
van de speelgoedwin-
kel in de Kerkstraat.
Maar de priktollen in
het winkelraam van
de dames Gertenbach
kosten in 1903 toch
altijd nog 2 cent, van-
daar dat de jongen in
het matrozenpakje en
zijn zusje er alleen
maar naar kijken.

• Zaterdagmorgen werd omstreeks
kwart voor elf op de noord boulevard
een 12-jarige jongen aangereden toen
hij onverwacht de rijbaan overstak.
De automobilist, een 23-jarige inwo-
ner van Amsterdam, kon het kind niet
meer ontwijken. De jongen werd met
een hoofdwond en een hersenschudding
in een ziekenhuis in Haarlem öpgeno-
men.

• De avond tevoren botste een 20-ja-
rige duitse automobilist rond elf uur op
de Burg. v. Alphenstraat tegen een licht-
mast. Twee inzittenden van de wagen
liepen verwondingen op en werden
overgebracht naar een ziekenhuis in de
stad aan het Spaarne.

• Morgen, zaterdag 3 augustus, wordt
het nieuwe sportvelden-kompleks van de
woon- en leefgemeenschap voor lichame-
lijk gehandicapten aan de Zandvoortse-
laan, "Nieuw Unicum", officieel in ge-
bruik genomen. Ter gelegenheid van de-
ze gebeurtenis zal een uitgebreid festi-
viteiten- en sportprogramma worden af-
gewerkt, waaraan o.m. zal worden deel-
genomen door topsporters van wereld-
klasse. In de middaguren zullen kinder-
spelen worden gehouden voor de jeugd
tussen 6 en 12 jaar. De openingscere-
monie vindt 's morgens om 9.30 uur
plaats. Het nieuwe terrein, dat o.a. een
90 m. schietbaan voor handboogschut-
ters omvat, is mede tot stand gekomen
op initiatief van de sportklup 'Unicum
'73". De klup, welke een van de snelst
groeiende sportverenigingen is, is aan-
gesloten bij de Ned. Invaliden Sport-
bond.

ook vol met pikturale wonderen.
'We hebben nog lang niet alle mogelijk-
heden aangepakt', zegt Aart Lukaart,'
maar er is in ieder geval een begin ge-
maakt. Er zijn toch wel dingen veran-
derd. Mensen komen, eerder naar ons
toe, helpen vaker mee met opruimen
en gaan soms ook een uurtje achter de
bar staan om te bedienen. Maar .wat we
in het stencil hebben gezet, dat de sleep-
in net zo goed van de gasten is als van
ons, dat zullen we wel nooit bereiken.
Tenminste niet met alle gasten. Tegen
bepaalde bezoekers moetje helaas wel
optreden als hotelhouder, daar ontkom
je eenvoudig niet aan. Maar aan de an-
dere kant ervaar je dat er veel gasten
zijn die mee willen denken over de sleep-
in. Die zelf met ideeën komen en ook
met kritiek. En om die mensen te be-
reiken is het eksperiment en het eks-
perimenteren tenslotte bedoeld'.

't is altijd
de moeite

waard om even
te kijken bij:
kuik

*t intetteit?
stationsplein 13-15

tel. 6975

; TEL :Vi99'•'ZWO VOORT

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B • Telefoon 4417

eanduoürtse haeranr

• Wethouder I.M. Aukema van finan-
ciën, onderwijs en personeelszaken is
verhinderd a.s. maandag 12 augustus
zijn wekelijkse spreekuur te houden en
zijn kollega K.C. v.d. Mije van gemeen-
tebedrijven, sociale, kulturele en sport-
zaken is verhinderd gedurende de maand
augustus spreekuur te houden.



zand-
voort
door
de
mand

Niet iedereen keert opgetogen hufs-
waarts van een vakantiebezoek aan
Zandvoort. De publicist John Jansen
van Galen heeft van een visite aan de
badplaats een behoorlijke kater over-
gehouden. Enkele weken geleden heeft
hij daar de lezers van de Haagse Post
van op de hoogte gebracht in een uit-

gebreide reportage over zijn ervaringen
onder de mistroostige tiel: 'De ver-
pletterde knusheid van Zandvoort'.
Die verpletterde knusheid waait John
Jansen van Galen als 't ware van iedere
plek waar vakantiegangers vertier zoe-
ken, tegemoet. Opvallende kenmerk
van de alles overheerdende gezapigheid
van het Zandvoortse badleven is voor
John Jansen van Galen de oppervlak-
kige konversatie tussen de gasten. Aan
het strand vangt hij het volgende ty-
perende dialoogje op:
"Vertel u 'ns. Meneer hoe was het op
het naaktstrand? "
Meissies, Het was gezellig. Ach weet je
wat het is, als je er even bent zie je het
niet eens. Ik heb met die mensen een
zeer gezellig kontakt gekregen."
"Moet je horen, als ik naar het strand
ga doek ik een lange broek aan en wat
leuks, en een badpak eronder. Moet je
horen, je bent zo uitgekleed."
Even het zand uit m'n badpak. Want
ik vind 't zo naar met lopen."
"Je hebt toch een lange broek aan."
"Ja, ik vind het zo naar met lopen,
dat zand in m'n badpak."
"Ik vind het jammer dat ik niet eerder
gekomen was. Ik vond het gezellig.
En geen zand ook hier.
"Ik word nou toch weeïg, ik heb trek
in m'n goelas."
Na dit weinig opwindende relaas be-
geeft J.J.v.G. zich in zuidelijk rich-
ting langs de vloedlijn en ontdekt ter
hoogte van Bad-Zuid dames uit de
upper-middle-class. 't Is van hetzelfde
laken een pak. Ook de gesprekken
van de upper-middle-class hebben wei-
riig diepgang, maar dragen wel een dui-
delijk maatschappelijk tintje.
J.J.v.G. noteert het volgende:
"Wat een beeldig badpak daar hé."
"Ja beeldig. Daaaag. dag Jong hoor,
dat badpak."
"Wat betaalt u nou voor de werkster"
"Negen gulden per uur betaal ik, met
de reis inbegrepen.
"Go, bij ons in het Gooi zesenhalf."
"Nou ik doe alles zelf, ik zal Paul van-
avond eens voorrekenen hoeveel ik

voor hem verdien."
"Hebt u gezien in Het Parool van dat
naaktstrand? "
"Staan ze bloot bij de haringkar, héle-
maal bloot."
"Staat ook een oude man bij, van 75,
die zegt: 'het kan me niks schelen,
ik kleed me niet uit, mij te koud.'
"Moet je nog Kwakernaat heten ook.
Zo heet ie."
Na deze ontmoedigende ervaringen
met de kwaliteit van het zandvoortse
strandleven duikte John Jansen van
Galen het dorp in. Dat is zo moge-
lijk nog geestdodendsr.
J.J.v.G.:"De eeuwige wandeling, Hal-
testraat. Raadhuisplein, Kerkplein,
Kerkstraat, en over 't trottoir terug
Na een bezoek aan enkele eethuizen
in Kerkstraat en Haltestraat, waar ook
weinig pittigs is te beleven en de e et-
waar bovendien tegenvalt, brengt hij
een bezoek aan de bowling. Ook hier
slaat hem de kneuterige konversatie in
het gezicht. "Hup Riet."
O, bij mij telt alles dubbel."
"Ze gooit slecht."
"Lach jij je eigen vrouw uit? "
"Toe nou, niet stoken in een goeie
verhouding."
Na de bowling volgt een gemelijk
odyssee langs de overige plaatselijke
taveernen met de bezichtiging van de
sleep-in tot besluit. Dat projekt maakt
ook al niets los.
J.J.v.G.: "Over de sleep-in is heel wat
te doen geweest, er was sprake van
seks-orgieën en kommunistiese propa-
ganda. Maar als we de barak binnen:
treden hangt daar alleen de waarschu-
wing: Big Brother is Watching you! ,
en men is genoegelijk aan het Mens-
erger-je-nieten."
Is er dan werkelijk niets te beleven?
Geen ding dat een kick geeft? John
Jansen van Galen laat Zandvoort geen
enkele hoop. De door hem gesignaleer-
de kpusheid verplettert alles en ieder-
een.
"Ze hebben hier geen kuituur", klaagt
de plaatselijke kunst patriarch zijn
nood tegen J.J.v.G. 't Zijn allemaal

kleine middenstandertjes. Ja, nou ik
sukses heb zien ze het belang ervan.
Nou komt l de burgemeester op de
openingen,"Hij mijmert even:"Het
is allemaal hoe zo snel mogelijk zoveel
mogelijk geld kunnen verdienen."Een
plaatselijke politikus laat zich in de
zelfde geest uit.
Na een verblijf van een week in een
pension laat John Jansen van Galen
Zandvoort definitief door de mand
rollen: "De tred wordt traag, Loom-
heid neemt bezit van de ledematen,
dufheid tast de hersenfunkties aan.
Het plantaardige bestaan: waar zullen
we eten, jij nog iets drinken, heb je ,
een kwartje om te poepen of te piesen.
"Faulenzen Sie einmal nach Herzen-
lust", rekommandeert de folder. Lam-
lendigheid krijgt de overhand, in het
meegenomen boek van Updike komen
we niet verder dan p. 19."
Na deze trieste en ontmoedigende in-
ventarisatie van de zandvoortse vakan-
tiegeneugten bereikt ons het bericht
dat plaatsgenoot Roy Schuiten kam-
pioen achtervolging op de baan is ge-
worden.
Een balsem op de wonde.
Nu behoeven wij gelukkig niet alleen
op het verleden van Zandvoort te
teren welke John Jansen van Galen
met een zekere tederheid uit de mond
van de oud archivaris van de gemeente
Zandvoort optekent: "Het was rond
de eeuwwisseling een grote tijd voor
Zandvoort. De jonge keizerin Sissy van
Oostenrijk was ook van de partij. Ze
leed zo hevig aan Ischias, dat ze soms
van zelfmoord sprak maar dat verbood
haar gemaal Franz Joseph: "Dan kom
je in de hel". De kwaal verhinderde
haar niet lange voettochten over het
strand te ondernemen, ze keerde wel
eens zo laat terug in het hotel Kaufman
dat de kok een maaltje moest bereiden
van het afval uit de kiebelton. Maar
daar heeft ze nooit iets van gemerkt
ze at alles smakelijk op".
Zandvoort was toen niet verpletterend
knus, maar kosmopolities.
Hoewel, die kiebelton.

officiële berichten
BEKENDMAKING

Burgemeester en Wethouders vaj
Zandvoort brengen ter openbare ken-
nis, dat zij bij brief van 21 juni 1974
bij Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland een aanvraag bedoeld in art.3
van de Ontgrondingenwet voor het
verrichten van grondwerkzaamheden
in het circuitgebied nabij tunnel Oost
ten behoeve van de aanleg van handbal
velden, zoals op de bij de aanvraag be-
horende tekeningen is aangegeven.

Bovenbedoelde aanvrage ligt met de
tekeningen gedurende 30 dagen na de
dagtekening van deze bekendmaking
voor een ieder ter inzage op het raad-
huis, bureau volkshuisvesting en ruim-
telijke ordening. '

Gedurende bovengenoemde termijn
kan een ieder schriftelijk bezwaren te-
gen de inwilliging van de aanvrage bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land. Dreef 3 te Haarlem indienen.

Zandvoort, 2 augustus 1974.

Burgemeester en Wethouders voorn.
De Secretaris, De Burgemeester,
J. Hoogendoorn K.C. v.d. Mije Pzn.

zuster stiphout
nam afscheid
Hoewel zuster Stiphout de wens te ken-
nen had gegeven haar dienstverband
met het Wit-Gele Kruis, waaraan ze
ruim 14 jaar als wijkverpleegster ver-
bonden is geweest, zonder al teveel
ruchtbaarheid te beëindigen, waren
er Woensdagmiddag in de vergader-
ruimte van het Gezondheidscentrum
tal van bloemstukken en werden er
waarderende woorden gesproken.

Het bestuur van het Wit-Gele Kruis
was voltallig aanwezig met dien verstan-
de dat de plaats van de door ziekte ver-
hinderd zijnde Dr. Robbers door zijn
echtgenote werd ingenomen. Verder
waren er de naaste familieleden van
zuster Stiphout, Dr. Den Hartog-Ricar-
do met wie de scheidende wijkzuster al
die tijd op het konsultatiebureau heeft
samengewerkt en Dr. Drenth met zijn

OpelKadett:
Ugaatvan

hém houden

echtgenote. De heer J.L. C. Lindeman
sprak als voorzitter van het Wit-Gele
Kruis zuster Stiphout toe en memo-
reerde de prettige verstandhouding

mevr. kraan -meeth
die er steeds tussen het bestuur en de
wijkzuster had geheerst. "Uw blijmoe-
digheid heeft u aan de patiënten weten
door te geven", aldus spreker die er
geen geheim van maakte dat de
huisvesting van zuster Stiphout in
Zandvoort verre van ideaal was ge-
weest en dat dit dan ook de reden was
van haar ontslagname. De heer Linde-
man wenste zuster Stiphout geluk met
haar geriefelijke woning in Haarlem en

sprak de hoop uit dat zij in haar nieu-
we woonplaats met plezier zal werken.
De vooVzitter liet zijn woorden verge-
zeld gaan van een couvert met inhoud.

Dr. Drenth sprak als voorzitter van het
Oranje-Groene Kruis woorden van waar-
dering tot de scheidende wijkverpleeg-
ster en wenste haar Gods zegen toe bij
de voortzetting van haar arbeid. Met
een bijdrage voor een door de zuster ge-
ambieerd Engels klokje onderstreepte
hij de gevoelens van zijn bestuur voor
zuster Stiphout.

Na deze bijeenkomst in kleine kring be-
stond in de ontvangsthal van het Gezond-
heidscentrum gelegenheid van de zuster
afscheid te nemen. We zagen o.a. pas-
toor Cleophas, kollega's en oud kollega's
alle niet met vakantie zijnde artsen, be-
stuursleden van de beide andere kruis-
verenigingen en tal van oud-patiënten.
Met geschenken, bloemen, cadeau- en
platenbonnen gaven ze uiting van hun
sympathie voor de scheidende zuster.
Ook wij van onze kant wensen zuster
Stiphout het allerbeste in haar, nieuwe
werkkring en vooral in haar nieuwe
huis. Want het is toch wel bijzonder

triest dat iemand die als wijkverpleeg
kundige een belangrijke rol vervult
in de plaatselijke gezondheidszorg
van woonplaats en van baan moet ver-
anderen omdat er voor haar in de af-
gelopen veertien jaar nog steeds geen
passende woonruimte gevonden kon
worden!

burgerlijke stand

van LENT
dealer voor

OPEL, CHEVROLET, BUICK, OLDSMOBILE

Reparaties van alle merken automobielen

VERKOOP EN SERVICE
Kamerlmgh Onnesstraat 15 Telefoon 5346

26 juli - 1 augustus 1974

Geboren: Geen
Overleden: Antje van der Haagen,

oud 83 jaar, gehuwd geweest met J. Bak-
ker; Pieter Keur, oud 83 jaar, gehuwd
geweest met M. Schmitz.

Ondertrouwd: Christiaan Jan Kemp
en Christina Cornelia Marijtje van de
Mije; Wilhelmus Hendrik Sombroek
en Carla Christina Knaap.

Gehuwd: Arie Johan en Anneke Kat.
Geboren buiten de gemeente: Leo-

nie Chantal d.v. R. Bruijnzeel en M.
Hooglander; Leonie Wilhelmina d.v. E.
Th. Verburg en J.N.A. Bakker.

Overleden buiten de gemeente: Ma-
ria Helena Schetzer, oud 70 jaar, ge-
huwd met KI. van der Horst; Wilhelmi-
na Petronella Koopal.oud 67 jaar ge-
huwd met J. Th. Nijs; Nicólaas Petrus
Boots, oud 73 jaar, gehuwd met C.E.
Willems; Hendrik Bos, oud 81 jaar, ge-
huwd met E. Bos.

waterstanden

De hoogwaterstanden zijn als volgjt
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

3 aug.
4 aug.
5 aug.
6 aug.
7 aug.
8 aug.

3.39-16.04
4.12 -16.37
4.44 -17.07
513-17.36
5.44 -18.06
6.16 -18.38

n Kamerlingh Onnesstraat 15
J~ Zandvoort- Noord
E telefoon 02507 - 5346

•

B

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 3 en zondag 4 aug.:

Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435,
tel. 2382.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 4 augustus:

9.15 uur:Pfarrer Jakob Fuhr,
Berlijn.
10.30 uur: Dhr. D. Boer,
Haarlem.

GEREF. KERK
Zondag 4 augustus:

10.00 uur: ds. J.J. Splinter,
Overveen.
19.00 uur: ds. J.J. Splinter,
Overveen.

NED. PROTESTANTENBOND.
Brugstraat 15

Gedurende de gehele maand juli
geen dienst.

NED. CHR. GEMEENSCHAPSBOND
Voorlopig geen samenkomsten in
Huize Pniêu. Nadere inl. tel. 4878

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nacht-kontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer,
kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie C. Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flmterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko1,
off. Renault-agent - Ford-
service en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en
Zeestraat 27

2525 W. Schouten, technies
adviesbureau, gasverwarmingen

2754 Adm. Groene Kruis /



Te koop aangeboden
in Zand voort

KONINGSTRAAT, hoekwoning met woonkamer, keuken, toilet. 4 slaapkam.,
gr. balkon op het zuiden, binnenplaatsje met schuur.
Vraagprijs ƒ 70.000,—.

VAN SPEIJKSTRAAT. vrijstaand woonhuis met zomerhuis. Kamer-en-suite,
keuken, toilet en 4 slaapkamers. Zomerhuis: 2 vertrekken, keuken,
toilet. Alleen gegadigden die een kleinere huurwoning kunnen aan-
bieden, worden verzocht te reflecteren.
Vraagprijs ƒ 77.500,—.

WESTERPARKSTRAAT, hoekwoning met garage, voor- en achtertuin, c.v.
gas, woonkamer met parket, moderne keuken met eethoek, toilet;
1e verd.: 4 slaapkamers, douche (op alle kamers warm en kcud
water); zolderverdieping. Incl. ijskast, wasmachine (Miele), gasfor-
nuis, ca. 10 bedden met linnengoed, alle overgordijnen en vitrage,
zonwering binnen als buiten.
Vraagprijs ƒ 167.500,—.

VINKENSTRAAT, vrijstraande bungalow met tuin, garage en olie c.v. Ind.:
gr. hal met gas openhaard, ruime woonkamer met parket en open-
haard, moderne keuken, bijkeuken, 1 gr. en 1 kl. slaapkamer, bad-
kamer met ligbad en toilet.
Vraagprijs ƒ 180.000,—.

FLATS
DR. C. A. GERKESTRAAT, vakantieflat, 1 kamer met kitchenette, douche,

toilet, 2 kl. slaapkamers.
Vraagprijs ƒ 40.000,—.

TJERK HIDDESTRAAT, 1e verd. 2-kamerflat met keuken en douche.
Vraagprijs ƒ60.000,—

TJERK HIDDESTRAAT, 3-kamerflat met garage en c.v., gemeubileerd.
Vraagprijs ƒ 95.000,—•.

KAREL DOORMANSTRAAT. 4-kamerflat met c.v., gemeubileerd.
Vraagprijs ƒ 125.000,—.

DE RUIJTERSTRAAT, 4-kamerflat, gemeubileerd.
Vraagprijs / 135.000,—.

BEDRIJFSPANDEN
ZEESTRAAT, bedrijfspand met bovenwoning, bestaande uit: kamer-en-suite,

keuken, toilet, kl. voorkamer, gr. zolder.
Vraagprijs ƒ 165.000,—.

ZEESTRAAT, horecabedrijf, bar/café ± 90 m2 met bovenwoning bestaande
uit 3 kamers, keuken, douchekamer en grote zolder.
Vraagprijs excl. goodwill ƒ 187.500,—.

ZEESTRAAT, horecabedrijf, ± 100 m2, bar/discotheek, moderne inrichting,
met inventaris en bovanwoning.
Vraagprijs ƒ 225.000,—.

Te huur aangeboden
in Zandvoort

BURG. FENEMAPLEIN, luxe 4-kamerflat met keuken en badkamer met lig-
bad, 5e etage. Uitzicht op zee.
Per maand ƒ 795,— incl. servicekosten.

TOLWEG, winkel met dagverblijf, keuken, toilet, kelder, c.v. aanwezig.
Overname, huurprijs excl. gas/water, elektra en c.v. p. m. ƒ 500,—.

Te koop aangeboden
in Haarlem

RAAMVEST, horecabedrijf, 2 bars met vrije bovenwoning. Ind. Souterain:
entree, toiletten, 1 bar met pantry; beg. gr.: 1 bar met discotheek,
dansvloer, toiletten; 1e en 2e verd.: woonhuis met 5 kamers, keuken
en douchekamer.
Vraagprijs ƒ260.000,—.

Te huur aangeboden
in Haarlem

HOUTPLEIN, kantoorruimtes ± 60 m2 gelegen op de eerste verdieping,
bestaande uit 2 kamers, keuken, toilet of kantoorruimte ± 100 m2
gelegen op de tweede verdieping, bestaande uit één grote ruimte
met keuken en toiletten.
Huurprijs n.o.t.k.

Inlichtingen Makelaardij

CENSE
KANTOOR ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 115
Tel. 02507-2614

KANTOOR AMSTERDAM
J. Vermeerplein 3

Tel. 020-792615

HUUR / VERHUUR
AANKOOP / VERKOOP

ADMINISTRATIE
ASSURANTIëN
HYPOTHEKEN

TAXATIES

DEZE WEEK:
MAANDAG;
Den Haag - Madurodam
DINSDAG:
Volendam - IJmuiden - Zaanse Schans
Marken
WOENSDAG:
Aalsmeer - Rotterdam - Delft
DONDERDAG:
Brussel - Antwerpen
VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op dinsdag 6 augustus naar de Efteling.

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

Eanduoorbe haeranh

T R I M M E N ?

TRIM u fit! BEWEGING goed voor iedereen!
Neemt deel aan ons trimuurtje op zondagmorgen om 10 u.
Verzamelen ingang trimbaan tegenover het zwembad.

Iedereen is van harte' welkom.

Zwemvereniging "DE ZEESCHUIMERS" tel. 2198.

AANGEBODEN
Beneden huis voor vakantie, alles aanwezig.
Ind.: 2 kamers, keuken, 4 slaapkamers en douche.

Haarlem-Centrum
Prijs nader overeen te komen.
Brieven onder nr. 5502, buro Zandvoortse Krt.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M.VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

't (Kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor

kleuters, peuters, tieners
en grote mensensmet

kleineimaatjes
Buureweg 1-3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerstraat

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

Hondenkapsalon
RENESCHRAM

voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen

oorbehandeling
voetbehandeling etc.

Hondenspecialiste
sinds 1955

Troelstrastraat 7, Tel. 4999

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg

Tel. 2907-5117.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9 Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit-, en be-
hangwerk tegen concure-

rende prijzen.

Beleggingshuizen te koop
gevraagd. Tel. 4479 Emma-
weg 13.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor-

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

E I K E
meubelen en kleinmeubelen

't INTERIEUR - Stationsplein 13/15

KUIK MEUBELEN - Passage 13/15
Telefoon 02507—6975

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

BOVENWONING TE KOOP

aan Burg. Engelbertstraat 17 rd.
Ind.: entree, bergruimte, kelderkast, woonkamer

3 slaapkamers, keuken, douchegel., toilet
en zolder.

Koopsom f. 85.000,- k.k.
Inlichtingen: Mak. o.g. H.W. Coster, Tel. 5531.

Door verbouwing van onze woning zoeken wij voor
ongeveer 18 aug. a.s. voor ' periode van ongeveer 6

weken in Zandvoort (of omstr.)
EEN EENVOUDIG GEMEUBILEERD HUISJE

met 2 slaapkamers zit/eetkamer en toilet
Indien u ons kan helpen dan verwachten wij graag

uw telefoontje onder nr. 020-186408 na 18.00 uur.

Werkster gevr. voor het
schoonh. van bedr.pand.
Tijden in overleg te rege-
len. Hitim BV. Nieuwstr. 4
TEL 6703.

Atelier in Zandvoort vr.

THUISWERKSTERS

voor dameskonfektie.
Atelier ervaring vereist.
U kunt even langs komen
of tel. afspr. maken. Hitim
BV. Nieuwstr. 4 tel. 6703.

Ter overname: weinig ge-
dragen positiekleding mt.
38. Tel. 02507-3377 tus-
sen 17.00 en 19.00 uur.

TE KOOP v. geld beleg-
ging gr. bovenh. 7 kam.
goeden st. vrij uitz. huur
p. jr. f 2688,- Pr. f. 32500
k.k. Br. onder nr.5500
buro Zvrt. Koerant.

TE HUUR aangeb. 2 kam.
Telefoon 6033.

TE HUUR of TE KOOP
gevr. garage of schuur omg.
Kostverlorenpark. Aanb.
Tel. 2084 tussen 18-20 u.

TE KOOP gevraagd
STRANDPAVILJOEN
Kontanten aanwezig
Dr. Schaepmanstr. 5

Tel. 6588

OPEN HAARD
gezaagd en geklooft den-
nenhout zeer bil.
ter overnamen.
Tel. 2851

TE KOOP Eikenhouten
bankstel, Winshot, z.g.a.n.
Tel. 2721.

TE KOOP vier bekleden
eethoek stoelen. Tel.4303

BIJVERDIENSTE
huis aan huisaktie

(sociaal doel)
Tel. 6575

KAMER te huur gevr. door
jong paar. Goede ref. aanw.
Br. onder nr. 5504 buro
Zandvoortse Koerant.

FLAT te huur vanaf twee-
de helft van aug. t/m eind
sept. aan nrd. boulevard.
Tel. 3841.

Gevr. gemeub. 4 kam. flat
voor 4 pers. van 22-8 tot
eind sept. Gaarne prijs op-
gave. Br. onder nr. 5501
buro Zvrt. Krt. Tel.2208-
4883.

TE KOOP VW 1300 1966
i.pr.st. vr. pr. f 500,-- Tel.
6479.

TE KOOP aangeb. Vespa
brommer. Tel. 3526.

WERKSTER gevr. 1 ocht.
p.w. f 7,-- p.u. Tel. 4122

DAMES, er is prachtige
wollen flanel voor panta-
lon e.d. 150_ cm. br. in
rood, blauw, licht grijs en
camel f 5,-- p. mtr. Mevr.
Bromet Vinkenstraat 30
Tel. 6003.



HEEFT U BIJ MIJ AL EEN BORRELTJE GEDRONKEN..
OOK IN HALTESTRAAT 56A

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

Drempelvrees is een nare ziekte.

de

kleedt u jong en modieus.

Prettige modellen • prettige prijzen.

Komt u vrijblijvend langs.

Kostverlorenstraat 41. Zandvoort.

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 50 54. b.g.g. 28 45.

eanduDorrse hoeranr

CENTRALE VERWARMING
TfCHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneastraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt mstali Erk. A.C lid +

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

ja, misschien een
oude schoen. Je
weet het nooit.

Maar met een
advertentie In da

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb ie vrijwel
altijd sukses.

Daarom even bellen
naar nummer 213S.

MAKELAARSKANTOOR

J. W. APOL IadN.B.M.
De FAVAUGEPLEIN 43 Zandvoort Telefoon 27 56

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

Machinale

mrnas en

originele Perzen
K U I K M E U B E L E N

Passage 13/15 • Tel 6975

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 Telefoon 5351

P"
Loodgieters-

werkzaamheden
DOUCHE-CABINES

DAKLEKKAGES
SANITAIR

Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 3Z TEL 4161

H. W. COSTER
Makelaar o.g. udN.B.M.enM.c.c.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WOMING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGiNG

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstrut 14 - ZMdvoort • Telefoon 4B73

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein.naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Esnduaorrse hoeranl1

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein - Tel. 2129

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 8472 of mobilofoon 005—D 2706
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demokratie buitenspel
zeggen politici
janssens en koper
Nico Janssens zit al weer acht jaar in de
gemeenteraad van Zandvoort. Aanvan-
kelijk voor de boeren partij, later voor
Inspraak Nu. De laatste twee jaar was
hij - na het afzetten van de vvd-er Ru-
denko - wethouder van publieke wer-
ken. Een post die hij de komende vier
jaar niet meer zal vervullen. Want op
zijn plaats komt nu de voorman van de
vvd, de heer Attema.
Afgelopen woensdag zocht ik hem op
in zijn huis aan de Burg. Engelbert-
straat om naar zijn visie op de formatie
van het nieuwe kollege van b en w te
informeren.

Hoe staat u tegenover het nieuwe kol-
lege ?
Ik kan an sich t.o.v. een nieuw kollege
nooit een opstelling maken, dan moet
ik dit eerst een tijdje zien werken. Wel
kan ik een oordeel vellen over de hou-
ding van de pvda in deze. Door die laat-
ste verklaring van de socialisten vind ik
de zaken wel erg troebel geworden. De
raad wordt in die verklaring gedevalu-
eerd tot een wettelijke noodzakelijk-
held, want volgens de pvda doet het
kollege alles. Als een kollege daarmee
begint, met een dergelijke instelling, dan
zit het volgens mij al fout. Dat zou ik
een demokratiese diktatuur willen noe-
men. Volgens de pvda was het blijkbaar
een vergissing van Thobecke om gemeen-
teraden te laten kiezen. De opstelling
van de socialisten vind ik een veeg teken.
Het doet me denken aan de dertiger ja-
ren, toen hoorde je ook zo'n geluid.

Het kwam toen alleen van de andere
kant.
Verder lijkt mij geen goede samenwer-
king mogelijk tussen deze drie partijen.
Als ik bijvoorbeeld denk aan een uit-
spraak van de heer Attema, die de chris-
telijkheid van de heren Keur en v.d. Mije
(cda-afgevaardigden, verslagg.) misselijk-
heid noemde, dan lijkt het mij wel erg
moeilijk worden. Ik vraag me dan ook
af of deze samenstelling van het kolle-
ge in het belang is van de gemeenschap,
ik heb daar zo mijn twijfels over.

Wat vind u ervan dat alle besprekingen
binnenskamers zijn gevoerd ?
Dat vind ik getuigen van een minachting
voor de kiezer. Minachting ook voor de
goede vormen van de demokratie. De
kiezer wordt alleen beschouwd als ie-
mand die één keer in de vier jaar een
hokje rood maakt. Deze gang van zaken
neem ik de pvda en de cda bijzonder kwa-
lijk, omdat zij zich duidelijk hebben uit-
gesproken voor openheid. Maar ja, dat
was vóór de verkiezingen natuurlijk. De
vvd kan je in deze kwestie niets verwij-
ten. Zij heeft tenslott: altijd afwijzend
gestaan tegenover openheid. Maar de
pvda en de cda, die plegen kiezersbedrog.
Ik zeg altijd, alles wat in het geheim ge-
beurt, kan het licht van de openbaar-
heid niet verdragen. En zo is het nu-ook.
Men schaamt zich voor zijn eigen han-
delingen en daarom houdt men de deu-
ren gesloten. We zijn vier jaar geleden
begonnen met openbare kollegebespre-
kingen en dat vind ik een goede zaak.
De kiezer heeft het recht om te weten
hoe zijn bestuur wordt gevormd.

Nu het kollege al tot stand is gekomen
wordt er alsnog een openbare vergade-
ring gehouden. Wat is uw mening daar-
over ?
Zo laden de heren toch nog de schijn
van openbaarheid op zich. Dat is een
Klucht, maar dan een tragiese. Dit had-
den ze nu ook wel achterwege kunnen
laten, dan waren ze veel eerlijker ge-
weest. We worden uitgenodigd voor een
diner, waarvan alleen het restant van het
toetje nog over is. En dat is ook al ver-
deeld, want we hebben geen keus.

Hoe ziet u de heer Attema als uw opvol-
ger ?
Ik vind het, niet vanwege de persoon,
maar vanwege het beroep van makelaar
dat hij uitoefent, niet juist dat de heer
Attema de portefeuille van publieke
werken gaat beheren, Al zal hij het nog
zo goed bedoelen, hij zit als wethouder
te dicht bij de bron. Hij kan dan wel
zijn makelaardij overdoen, maar ik ben
teveel zakenman om niet te beseffen dat
het niet klopt. Nee, ik vind dat hij zich
op dat punt beperkingen moet opleg-
gen. Net zoals een dokter geen wethou-
der kan worden, omdat hij teveel af-
weet van zijn patiënten.

ronaid de valk
Wat is uw houding t.a.v. de pvda, de par-
tij waarmee u de laatste jaren zo nauw
heeft samengewerkt ?
Tegenover de partij van de arbeid voel ik
me een beetje pijnlijk. Dat een partij, die
afkomstig is uit een periode van strijd om
de kleine man te verheffen zich bedient
van dergelijke praktijken, dat is toch wel
bijzonder tragies. Men heeft toen bestre-
den, wat men nu zelf toepast: het regen-
tensysteem.
Met de pvda bedoel ik overigens niet de
pvda in zijn totaliteit, maar de afdeling
Zandvoort van die partij. En zelfs in
Zandvoort zijn vele pvda-leden die het
niet eens zijn met de huidige lijn. Ik hoop
dan ook dat de goede krachten binnen de
pvda duidelijk maken dat men op de ver-
keerde weg is. De pvda is momenteel te-
veel op macht uit.

Hoe vindt u het om terug te keren in de
oppositie ?
Daar voel ik me wel bij. Ik geloof dat
het wel een beetje in mijn hart zit.

Hoe zal Inspraak Nu zich in de komen-
de vier jaar opstellen ?
Zoals altijd, iedere goede zaak steunen,
iedere kwade zaak bestrijden. Ongeacht
van wie het komt.

Raadslid Lou Koper(psp-ppr): 'de heren doen maar,
Foto: Frans v. Loon

Mijn gesprek met Lou Koper over de
formatie van het nieuwe kollege van
b en w nam hoogstens tien minuten in
beslag. Het was duidelijk dat Lou wei-
nig zin had om over de gang van zaken
rond de vorming van het nieuwe dagelijks
bestuur van de gemeente, te praten. Dat
blijkt duidelijk uit zijn korte kommen-
taren op de vragen die ik hem stelde.

Hoe staat de psp-ppr tegenover het nieu-
we kollege van b en w ?
Dat weet ik niet. Dat zou je de mensen
van de werkgroepen van de psp-ppr moe-
ten vragen. Ik kan er hoogstens mijn per-
soonlijke mening over geven. Eigenlijk
weet ik niet eens dat er al een nieuw
kollege is samengesteld. Ik heb het uit
krantenberichten moeten vernemen. Het
is natuurlijk belachelijk dat zoiets nog
kan bestaan. Maar ja, ze doen maar.

Wat vind je van de wijze waarop het
kollege tot stand is gekomen ?
Dat vind ik meer dan schandalig. Het
toont duidelijk aan hoe die mensen den-
ken over dingen als demokratie en open-
heid. Het is natuurlijk ook een geweldige
ontmaskering van een figuur ais Aukema,
die zulke fraaie verhandelingen
ten beste heeft gegeven over demokra-
tie. Op het moment dat hij de demokra-
tie niet nodig heeft, gooit hij die gewoon
overboord. Als overbodige ballast.

Wat vind je ervan dat alle besprekingen
over de vorming van een nieuw kollege
binnenskamers zijn gevoerd ?
Ik kan er gewoon niet bij dat zoiets in
deze tijd nog plaats vindt. Hieruit blijkt
toch wel dat Zandvoort in vergelijking

met andere gemeenten nog jaren ach-
terop loopt en misschien hollen we ook
we! achteruit.

Op 26 augustus zal een openbare verga-
dering worden gehouden over de samen-
stelling van de raadskommissies, zo heb-
ben pvda, vvd en cda beslist. Ook dit
werd zonder enig overleg met inspr. nu
en psp-ppr, vastgesteld. Wat is je mening
hierover ?
Dat het gewoon mosterd na de maaltijd
is. Ach weet je wat ik van de hele toe-
stand wil zeggen : Het is^zo verschrikke-
üjk belachelijk, dat ik het niet eens de
moeite waard vind om er verder bij stil
te staan.

Hoe zie je Attema als opvolger van Jans-
sens '
Geen idee. De tijd zal het wel leren. Het
gaat er trouwens niet om hoe Attema
zich zal ontpoppen - het gaat er om
hoe krachtig de vvd is, hoeveel invloed
die partij zal krijgen. En natuurlijk over
de vraag hoe Aukema denkt zijn invloed
in het kollege te behouden. Dat zal hem
waarschijnlijk niet lukken. Zijn funktie
zal wel worden gereduceerd tot het fi-
nancieel rond zien te krijgen van het be-
leid dat Attema en de zijnen gaan uit-
stippelen.

Hoe zal de psp-ppr stemmen bij de kol-
legeverkiezing ?
Ik wil er eigenlijk helemaal geen woor-
den meer over vuil maken. Het gedrag
van de heren politici ontkracht alles wat
met demokratie te maken heeft in Zand-
voort. Het is een onwezenlijke en ab-
surde gang van zaken.

Foto: Frans v. Loon

Weth. Nico Janssens (inspr. nu): 'de oppositie ligt me na aan 't hart.'

nieuws
kort & klein
e Het dagblad Het Parool deelt in haar
editie van jl. vrijdag mee dat Perskombi-
natie -uitgeefster van een groot aantal
nieuws- en dagbladen w.o. Het Parool
en de Volkskrant- het Zandvoorts
Nieuwsblad heeft overgenomen. Aan-
gezien het nieuwsblad geen werkne-
mers in loondienst heeft zijn aan de
overname geen personele gevolgen ver-
bonden, aldus het bericht. Het Zand-
voorts Nieuwsblad zal met ingang van

1 september a.s. in het krantenpakket
van Perskombinatie worden opgenomen.
Perskombinatie informeerde enkele maan-
den geleden naar de mogelijkheid tot
overname van de Zandvoortse Koerant.
De raad van kommissarissen, de aandeel-
houders en de redaktie van de koerant
besloten echter de uitgave in eigen be-
heer voort te zetten om op deze wijze
de zelfstandigheid en het onafhanke-
lijke karakter van de Zandvoortse Koe-
rant te waarborgen.

voor
abonnement
bellen 2135

a De wegens ongunstige weerom-
standigheden uitgestelde strandvoet-
balwedstrijden voor hotel-, pension-
en campinggasten gaat door op zater-
dag 10 en zondag 11 augustus a.s.
voor strandpaviljoen 8. Aanvang 10
uur v.m. Er zal worden gespeeld in
twee groepen, t.w. junioren van 10 -
14 jaar en senioren vanaf vijftien jaar
en ouder, leder team bestaat uit vijf
veldspelers en een doelverdediger.
De speeltijd bedraagt 2 x 1 5 min. met
een plastic bal en op blote voeten, le-
dere groep bestaat uit maksimaal acht
teams. Het inschrijfgeld is f. 10,- per
team. Men kan zich voor deelname
opgeven bij het vvv-informatiekan-
toor op het Raadhuisplein.



Afgelopen zaterdag werd er op de ter-
reinen van het revalidatiecentrum
"Nieuw Unicum" een zeven uur durende
sriortdag georganiseerd ter gelegenheid
van de opening van het nieuwe sport-
kompleks voor invaliden, bestaande uit
een handboogschietbaan en een rolstoel-
basketbalveld.

voor velen is de drempel
familieberichten familieberichten

oog te hoog

In de ochtend werden er demonstraties
gegeven door topsporters. Nationale en
Internationale kampioenen lieten zien
hoe goed ze wel kunnen rolstoel basket-
ballen, tafeltennissen of boogschieten.
De middag was gereserveerd voor spel-
letjes, waaraan werd deelgenomen door
valide kinderen. Zij waren van één tot
vier uur bezig met straattekenen, rol-
stoelracen, zaklopen, touwtrekken, ring-
steken, boegsprietvechten, fiets- en auto-
pedraces. Verder was er een handboog-
schietwedstrijd tussen validen- en inva-
lideteams en werd er een film vertoond
over de "Para Olympiese Spelen 1972"
De middag werd besloten met een op-
treden van de Dazzlin Band en een prijs-
uitreiking, waarbij de allersnelsten en de
allerbesten werden beloond.
Het aantal deelnemers en bezoekers viel
flink tegen. Zo had men volgens een be-
trokkene - bij de kinderspelen op zo'n
tweehonderd kinderen gerekend, terwijl
er bij elkaar hoogstens dertig waren ge-
komen. Daardoor werden de wedstrijden
vaak gauw afgehandeld en vieien er lange
pauzes tussen de diverse onderdelen. Het
gevolg was een nogal saai verloop van de
sportdag. De oorzaak lag volgens eerderge-
noemde betrokkene bij het fraaie zomerse
weer. 'De kinderen hebben genoeg te
doen, ze kunnen naar het strand gaan of
het zwembad', was zijn redenering.
Inderdaad, de kinderen konden naar het
strand of het zwembad gaan, maar toch
was het mooie weer zeker niet de oor-
zaak van.het lage bezoekerstal. De oor-
zaak ligt veel dieper en ook veel delika-
ter. En daarom sprak die meneer er waar-
schijnlijk niet over.
Want de door de bewoners van Nieuw
Unicum zo vurig verlangde integratie
tussen validen en invaliden is nog lang
geen werkelijkheid. Voor velen is de
drempel om naar het revalidatiecentrum
te stappen blijkbaar nog te hoog. Niet
zo heel erg vreemd trouwens, wanneer
je bedenkt dat het centrum behoorlijk
geïsoleerd ligt van de zandvoortse ge-
meenschap, netjes weggeborgen tussen
duinpannen. En dat is ook weer het
werk van de valide mens. Een gevolg
van het feit dat de gehandikapte nog
steeds wordt beschouwd als een last
voor de maatschappij. Allereerst acht
men hem van weinig waarde voor de
ekonomie, omdat hij niet in het produk-
tie proces is betrokken. Maar veel erger
is nog dat de zogenaamde 'normale' men-
sen geen raad weten met hun eigen hou-
ding tegenover een gehandikapte. Ze
willen er ook niet aan herinnerd worden

dat wij ooit in dezelfde positie geplaatst
kunnen'worden. Daarom is het zo mak-
kelijk om invaliden weg te stoppen in
een tehuis. Hoe riant en van alle aange-
paste gemakken dat huis ook is voor-
zien.

Van werkelijke integratie kan ook dan
pas sprake zijn als er helemaal geen te-

Foto: Frans v. Loon

huizen meer zijn, als de gehandikapte
•niet langer als een half mens maar als
een volwaardig lid van de samenleving
wordt beschouwd. Dat is iets -vind ik
-waar met hart en ziel naar gestreefd
moet worden. Maar voor het zover
is zal aan de opstelling van de valide
mens tegenover de invalide medemens
nog wel heel wat moeten veranderen.

Ron de V.

kort & klein
• Na de Kamer van Koophandel voor
Haarlem en Omstreken pleit nu ook de
vvv van Haarlem, de stichting "Haarlems
Bloei", voor de vestiging van een kasino
in Zandvoort. Na in haar jaarverslag over
1973 gememoreerd te hebben dat de
meeste buitenlandse toeristen 'uiteraard
uit Duitsland afkomstig zijn', vervolgt
"Haarlems Bloei": 'Het zouden er nog
meer kunnen zijn, als de bij een aktie
in Duitsland reklame wordt gevoerd on-,
der de noemer "Zandvoort", Want dat
is de plaats in het gebied waarin de vvv
werkzaam is die de grootste bekendheid
heeft en bij vrijwel iedere duitser be-
kend is'. In dit verband ziet "Haarlems
Bloei" veel in de komst van een geregle-
menteerde speelgelegenheid naar Zand-
voort.

e Zondagmiddag om kwart voor vijf
sprongen de ZRB-leden T. de Roode,
R. Vos, J. Borstel en J. v. Dam te wa-
ter om een bader die aan het zuider-
strand ter hoogte van reddingspost "
Piet Oud" in moeilijkheden verkeerde,
uit zee te halen. Zij slaagden er in de
man, een 40 jarige inwoner van Amstel-
veen die in een mui was terecht g'eko-
men, te bereiken en hem veilig aan
land te brengen. De bader bleek de
zwemkunst niet machtig te zijn.

• Zaterdag 10 augustus a.s. zal m ge-
bouw "De Krocht" aan de Grote Krocht
de indonesiese dansgroep "Kupu Kupu
Dwaja" (Java Vlinders) een dansdemon-
stratie geven. De uitvoering begint om
20.15 uur en de entreeprijs bedraagt
f. 3,50. De groep bestaat uit ongeveer
dertig leden, die zowel klassieke als mo-
derne choreografie ten tonele zullen
brengen. Bij de klassieke dansen zal
een toelichting worden geven, zodat de
bezoekers de handelingen kunnen vol-
gen. De moderne indonesiese dansen, '
waaronder enkele hunoristiese, spreken
geheel voor zichzelf. De leiding van de
uitvoering is in handen van Miriam
Wielandt.

• Jonge duiven van de leden van p.v.
Pleines namen afgelopen zaterdag deel
aan een wedvlucht vanaf Noyon. Ge-
lost om 7 uur arriveerde de eerste duif,
na een afstand van 330 km. te hebben
afgelegd, op het thuishonk van de heer
L. Bol.
De rest van de uitslagen luidt als volgt:
Gebr. Driehuizen: 2, 3, 7,10, 12, 13,
14, 15, ,16, 18, 19, 20, 30, 31, 32,34,
35; P. Peters 4, 21, 33, 37; H. Lansdorp
5, 6; J. Koper'en Zn. 8. 9; A. Loos 11;
Gebr. Koper 17, 27; C. Visser 22, 29;
C, v, Egmond 23, 36; W. Terol 24, 38;
J.B. Koper 25; R. Sinnige 26; H. v. En-
gelen 39 ; J. Fransen 40.

eancluüorrse

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nacht-kontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekreta,rie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

penverkeer,
kiosk Raadhuisplein

2307 Horlogerie 'C. Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 242212 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB-service-dealer

2323 Autobedrijven 'Rinko',
off. Renault-agent • Ford-
service en verkoop.
Oranjestraat 2—12 en
Zeestraat 27 •

2525 W. Schouten, technies
adviesbureau, gasverwarrningen

2754 Adm. Groene Kruis

waterstanden
De hoogwaterstanden zijn als volgt
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Springtij 5 aug. Doodtij 13 aug.

7 aug.
8 aug.
9 aug.

10 aug.
11 aug.
12 aug.
13 aug.
14 aug.
15 aug,
16 aug.

T\_

5.44-
6.16-
6.50-
7.29-
8.18-
9.20-

10.36 -
12.02 -
0.40-
1.46-

18.06
18.38
19'.13
19.55
20.47
21.54
23.15

13.23
14.18

Op 2 augustus overleed, na een langdurige ziekte, toch nog geheel on-
verwacht, onze lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-, over-
groot: en bet-overgrootmoeder en'mijn dierbare zuster

JACOBA KERKMAN - SCHAAP,
weduwe van Jacob K e r k m a n

in de leeftijd van 88 jaar.

Zandvoort:

Zandvoort, 6 augustus 1974
Hulsmanstraat 20

Den Helder:

's-Gravenhage:

M. Loos - Kerkman
A. Kerkman
J. Kerlonan de Vries
E. Kerkman
A. Kerkman-Visser
E. Kerkman
E.' Koper •
A. Kerkman

Kleinkinderen
achterkleinkinderen
en achter-achterklein-
kinderen
E. Pegman-Schaap

De crematie heeft heden plaats gevonden in het crematorium te Drie-
huisen - Velsen.

de natuur
Wég lawaai, wég drukte l Zoek rust,

•tilte, gezonde lucht . . . geniet van
de flets)

zeemijl had goed weer

i&MlJl_^s«aé?CkS§i«„«

^•^pgwïtx .̂ i~?^ ̂ ^sa^^c^

Foto: Frans v. Loon

Onder vrijwel ideale weersomstandigheden vond afgelopen zaterdagmiddag
voor de kust van Zandvoort de jaarlijkse zwemwedstrijd over een zeemijl
plaats, georganiseerd door de Zandvoortse Reddingsbrigade. Winnaar van de
zwemrace over een afstand van 1852 m. werd E. Bekkering uit Heemstede
in de tijd van 26.5.7 sek. Tweede werd D. Schaddenhorst uit Den Haag in
27.11.7 sek. en derde zijn plaatsgenoot P. van Os die er 27.14.- sek. overdeed.
De zandvoortse afstandzwemmer K. Kras eindigde op de achtste plaats in
rond 29 min.
Aan de zeemijl namen 24 wedstrijdzwemmers deel een aan de zeemijl-pres-
tatietocht en de zwem-prestatietocht ongeveer 170 personen. Het evenement,
dat vlekkeloos verliep, trok grote belangstelling van de zijde van de strandbe-
zoekers.



Wie mij kiekt, maakt een goeie kans op een mooie prijs.
Ik ben 'n symbool voor karnemelk.
Een 10 meter hoge tafel, bruin en opblaasbaar.
Daarop een twee meter hoog glas, fris wit.
Met een geheugensteuntje van drie meter
doorsnee: 'Drink mij, Karnemelk'. Geknipt om
met kinderen te bekijken en er wat kleurenfoto's
aan te wagen. Tenslotte kom je mij niet elke
dag tegen.

De opgave is heel simpel: fotografeer mij
temidden van zoveel mogelijk mensen. Als u
wilt uit een aparte hoek, maar dat hoeft niet.
Er is een handig foldertje bij de fotozaak en bij
mij ter plekke. Daar staat alles (in twee minuten
lezen) in. Ook de prijzen. U maakt kans op een
hoofdprijs van f 1.000.-of op méér dan
50 andere geldprijzen.

Ik'sta in Zandvoort op 9,10 en 11 augustus bij de autoraces
en op 12,13 en 14 augustus op het strand.

(Als het weer het toelaat.) Twaalf meter hoog, zachtjes deinend.

BANKSTELLEN zeer fraai
uitgevoerd in div. kleuren
5 jaar garantie op binnen
werk. Normale prijs / 1300
voor ƒ 695,-. PARIAN
Nieuwe Meerdijk 17, Bad
hoevedorp, tel. 02968-5817
Geopend dinsdag tot en mei
zaterdag van 10—17 uur
vrijdags tot 21 uur.

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaai

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon da Mode

„ C É C I L E "
Kostverlorenstraat 41

Zand voo Ft

Ziekenverzorger vr. vrije
woonruimte m. keuken en
douche m. ing. v. 15 sept.
in Zandv. of naaste omg.
Brieven m. prijsopg. naar
J. Meijer Corn. Houtman-
straat 101, Den Haag.

AART VAN DOBBENBUBGH
in het Gemeenschapshuis tot en met
zondag 11 augustus a,s. nog ge-
opend.

Openingstijden: van 19.30 tot 22 uur
Zaterdag bovendien van 14 tot 17 uur.
Zondag alleen van 14 tot 17 uur.

GEVRAAGD
2 KAMERMEISJES of JONGE VROUWEN

voor de ochtenduren

Hotel VAN DER AAR
Brederodestraat 44, tel. 4802

Autostalling gevraagd omg.
Burg. Engelbertstraat Tel.
5533.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

voor
omroepertjes
bellen 2135

ü

j

Mogelijk kwam het omdat er zaterdag
j.l. toch al veel te doen was voor de
jeugd goed strandweer en natuurlijk
de kermis op het.Zwarte Veld), dat
er voor de door de V.V. V. georgani-
seerde ballonnenwedstrijd niet veel
animo bestond.

Het handjevol kinderen dat in de voor-
malige brandweerkazerne een ballon
kwam halen kon het feest niet redden.
Wel werd het gered door het optreden
van de Drumband D.S.V. uit Haarlem,
die na een rondgang door het dorp
een voortreffelijke show bracht op
het van Fenemaplein, waar- de jonge-
lui werden toegesproken door de
heer van Elteren van de evenementen-,
commissie van de V.V.V., die tevens
de talrijke aanwezigen opwekte naar
het vuurwerk te komen kijken, een
opwekking die hij 's middags al door
radio Veronica had laten uitgaan.
Inmiddels hadden leden van het

nauw met de V.V.V. samenwerkende
inittatiefcomité zich met grote rol-
len entreebewijzen geïnstalleerd bij
de diverse toegangen tot het vuur-
werk. De opbrangst was namelijk
bestemd voor het Initiatief comité,
dat hiermee het Sinterklaasfeest en
de grote kerstboom op het Raad-
huisplein in de komende winter
hoopt te kunnen financieren. Een
sympatiek idee, maar afgezien daar-
van was het bijwonen van het vuur-
werk beslist de moeite waard. Langer
dan een half uur duurde het schouw-
spel van vuurpijlen die in prachtige
kleuren of in oorverdovende knal-
len uit elkaar spatten, van draaien-
de zonnen en spuitende fonteinen
met als slotstuk de woorden "Pret-
tige Vakantie" en daar om heen al-
les wat maar fluiten, sissen, knal-
len, draaien en sproeien kon. De
Drumband D.S.V. verhoogde zo-
wel voor als na het pyrotechnisch
festijn de toch al plezierige stemming
en de noordoostenwind zorgde er
voor dat de rookwolken zeewaarts
gingen.
Het steeds maar weer uitgestelde
vuurwerk kon dan toch eindelijk
doorgang vinden en het werd een
feest zoals iedere V.V.V. het zich
zou wensen.

Kr.M.

Deze week draait Rekreade - het ontspanningsprogramma voor kinde-
ren van inwoners en badgasten in het hoogseizoen - voor 't laatst. Het wordt
volgens de organisatoren, werkstudenten van pedagogiese- ert sociale akade-
mies, een geweldige uitsmijter. Voor 't centrum van Zandvoort (plaats Juiiana-
school) ziet het programma er als volgt uit. Het thema is tv maken.

Woensdagmorgen
middag

Donderdagmorgen
middag

Vrijdag

OPSPORING VERZOCHT
Steel de show.
Studio vrij (kleien, verven enz.)
Poppenkast
van 10-1 uur Santekraampie 1974
Groot Slotspektakel op het Gasthuisplein toegang f. 1,--
Alle leeftijden
Heb je een fiets of step, neem die dan mee. We gaan name-
lijk o.a. deze voertuigen versieren en gaan er daarna een show
mee houden.

Voor Zandvoort-Noord luidt het programma, dat iedere dag van start gaat bij
de r.k. noodkerk aan de Linnaeusstraat, als volgt:

Woensdagmorgen
middag
avond

Donderdagmorgen
middag
avond

Vrijdag

Sportmorgen
Vliegwielen - fiets en step meebrengen
om 8.15 uur Zomeravondkoncert
Straattekenen
Vlieg de pan uit en volksdansen
Lampionoptocht - vertrek 8.30 uur vanaf de Spar
van 10-1 uur Santekraampie 1974
groot slotfeest op 't Gasthuisplein.
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Tussen meer ta (winkelcentrum Osdorp)/Delflandplein 188-194/ Burg.de Vlugtlaan133/Joh.Huizingalaan18O-1B8

ZANDVOORT, Kerkstraat19/ZWANENBURG, Dennenlaan 19a/HOOFDDORP,Kruisweg 640/Graftermeerstraat 28 (MOBY DICK MULDMARKT)
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scheppen tekort
bij fortenbouw

groot-
bentveld
anno'74

In .1596 heeft hopman Nico laas de Leur
(een lokale grootheid) er nog gewoond
en in 1660 wordt het in de kronieken
beschreven als een 'hofstede met boom-
gaard, bouwhuisinge' met vijvers, grach-
ten, valbrug en dertig morgen zaai- en
weiland, 'n Weelde voor het oog van de
bewoners en de bezoekers. Het buiten,
het landgoed of de hofstede heeft er
waarschijnlijk een paar eeuwen gele-
gen als een goed onderhouden oase
van stilte en rust met alleen de wis-
seling der jaargetijden als een op-
merkelijke gebeurtenis. Het heeft
de woelingen der tijden, de spaanse,
furie, de twisten tussen Oranjeklanten
en republikeinen en de franse periode
zonder een schrammetje doorstaan en

De achterzijde van het buiten

Het voorhuis van Groot Bentveld

lijkt altijd buiten schot te zullen blij-
ven.
Maar dan raakt het in de tweede helft
van de 19e eeuw door allerlei oorzaken
- geldgebrek van de eigenaars, de op-
komst van de villabouw en de verlei-
ding van de grondspekulatie - in verval.
De dertig morgen zaai- en weiland wor-
den bij stukjes en beetjes van de hand
gedaan, de grachten en vijvers verdwij-
nen onder zandverstuivingen, de val-
brug wordt niet meer opgehaald en
teert weg onder dode bladeren die niet
meer worden geruimd, de boomgaard
raakt uitgebloeid en van het dak . van
het hoofd- en aanverwante gebouwen
vallen stukken dakgoot en dakbedek-
king naar beneden. En anno 1974
lijkt het einde van de heerlijkheid van
hopman de Leur en zijn naamloze op-
volgers in zicht. Het huis, gelegen ten
zuiden van de Zandvoortselaan in
Bentveld, houdt zich nog groot maar
lang zal het die schijn van 'rots in de
branding' niet meer kunnen handha-
ven.
Groot Bentveld is verloren tenzij de
mensen die het buiten willen behouden
- en die zijn er - er in slagen voldoende

en daadwerkelijke belangstelling bij
overheid en publiek te wekken voor de
restauratieplannen en de bestemming
tot openbaar bezit. Daarom was het een
goede gedachte van de organisatoren
van de zomerekspositie in het Gemeen-
schapshuis in de entree van het gebouw
plaats in te ruimen voor een serie foto's
die Louis v.d. Mije van Groot Bentveld
heeft gemaakt. Samen vormen die foto's
een beeldend pleidooi voor de instand-
houding van Groot Bentveld. Je kunt
de entree, op weg naar de zomerekspo-
sitie, niet passeren zonder geboeid te
raken door hetgeen er nog rest van dit
oer-hollands buitenhuis. Het staat er
nog. Onder handbereik van Zandvoort.-

(Wie geïnteresseerd is in het voortbe-
staap van Groot Bentveld kan zich wen-
den tot de 'Stichting tot behoud en in-
standhouding van Groot Bentveld,
sekretariaat, Duinwindelaan 5, te
Bentveld)-.

Het leek wel of er woensdagmiddag
drempelvrees overwonnen moest wor-
den eer men zich kwam melden voor
de V.V.V. uitgeschreven fortenbouw-
wedstrijd. Het ging allemaal een
beetje traag.

Eerst moest de prijs van f. 5,- per
groap gehalveerd worden. Verleden
jaar werd er geen enkel bezwaar ge-
maakt tegen dit bedrag. Komplete
gezinnen deden meer en wat bete-
kent nu f. 5,- als je de familie-eer
moet verdedigen? Maar goed, f. 2,50
dus, en toen moesten in allerijl overal
scheppen vandaan worden gesleept,
want was vroeger een schep een on-
misbaar attribuut op het strand, ook
op dat punt zijn de tijden kennelijk
veranderd. Toen konden de 25 deel-
nemers aan de. slag gaan en het duur-
de later op de middag toch nog wel -
even eer het laatste bolwerk het be-
gaf. Groep 6 kwam als winnaar uit
de bus en de jongelui die daar voor -
hadden gezorgd waren George
Biesbrouck, René Biesbrouck, Wilko
Boesfeld, Raymond Dietrich, Irene
Krediet en Joke Veldhuis. Alle
deelnemers kregen na afloop een ijsje
en ter herinnering aan de wedstrijd
een glas.

2 augustus - 8 augustus

Geboren : Geen
Overleden: Maria Hendrika Johanna

Teunissen, oud 80 jaar, gehuwd geweest
met Matthias Johannes van Nes.

Ondertrouwd : Pieter Pijper en Jo-
hanna Cornelia Maria Draijer; Adrianus
Vork en Antonia Maria Akerboom;
Willem Jantinus Paap en Johanna Wil-
helmina de Vos.

Gehuwd : Geen
Geboren buiten de gemeente : Eva

Joëlle d.v. Jan Cornelis Solinger en
Adriana Christina Janssen.

Overleden buiten de gemeente: Jaco-
ba Schaap, oud 88 jaar, gehuwd geweest
met Jacob Kerkman; Gerhard Heinrich
van Paassen, oud 81 jaar, gehuwd met
Christina Johanna Lodewïjks; Petrus
Johannes Smit, oud 76 jaar, gehuwd ge-
weest met Aagje Ockhuisen.

't is altijd
de moeite

waard om even
te kijken bij:

't ttttmcut'
stationsplein 13-15

tel. 6975

VER5TEEGE
HntTE5TR.»8ftTEfc:«99#ZRNO VOORT

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B • Telefoon 4417

En nu we het toch over strandevene-
menten hebben vragen we, misschien
ten overvloede, even uw aandacht voor
het op 10 en 11 augustus, morgen en.
zondag dus, te houden strandvoetbal-
toernooi voor paviljoen 8, het Tref-
punt. De deelname staat open voor
gastenteams, bestaande uit 6 personen.
In groep A worden ingedeeld de kin-
deren van 10.tot en met 14 jaar en
groep B is voor de leeftijd van 15

•jaar en ouder. Het toernooi begint
om 10 uur 's morgens en u kunt zich
opgeven bij het V.V.V' kantoor op het
Raadhuisplein. De prijs bedraagt f. 10,-
per team en iedere deelnemer ontvangt
een vaantje. Een evenement dat we van
harte kunnen aanbevelen !

Kr. M.

waterstanden
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag

10 aug.
11 aug.
12 aug.
13 aug.

7.29 -19.55
8.18 - 20.47
9.20-21.54
10.36 - 23.15

arp-er p.keur
vertrekt
uit de raad

Het arp-gemeenteraadslid P. Keur zal
niet terugkeren in de nieuwe gemeen-
teraad, welke in september a.s. zal
worden geïnstalleerd. Hij maakte zijn
aftreden bekend tijdens de maandag-
avond in het raadhuis gehouden verga-
dering van de kommissie van financiën.
De arp-er deelde mee dat hij in ver-
band met zijn nieuwe funktie in het
bedrijf waar hij werkt geen tijd meer
kon vrijmaken voor de gemeenteraad'
De heer Keur, die in 1969 zijn partij-
genoot Gosen opvolgde, is vijf jaar lid
geweest van de gemeenteraad. In de
laatste bijeenkomst van de oude raad,
welke deze maand plaatsvindt, zal hij
zijn vertrek officieel aankondigen.
Zijn vermoedelijke opvolger is de heer
De Pater van de arp.



koninkryksspelen

met judo en voetbal
in zandvoort
De koninkrijksspelen die jaarlijks afwis-
selend in Suriname, de Nederlandse
Antillen en Nederland plaats vinden en
waarvan het doel is bevordering van de
sportuitwisseling van jongens en meis-
jes tussen deze drie rijksdelen, worden
dit jaar voor de derde maal in Neder'
land georganiseerd. Het is bijzonder
verheugend dat naast Zeist, Utrecht,
Amsterdam en Veenendaal ook Zand-
voort de eer te beurt valt de deelne-
mers aan de spelen binnen haar
grenzen te ontvangen.

Dit zal gebeuren op 13 augustus a.s.
en de evenementen zullen bestaan uit
o.a. een Judo-wedstrijd 's middags
om 2 uur in de Sporthal Pelikaan en
een voetbalwedstrijd om kwart over
zes 's avonds op het terrein van
Zandvoortmeeuwen tussen de Neder-
landse Antillen en de verliezer van
Suriname-Nederland. Gezien het bo-
venstaande was het niet zo verwon-
derlijk dat de dinsdagmiddag gehou-
den perskonferentie werd geleid door
de heer MJ. Methorst, voorzitter van
de Budo Bond Nederland, dat ze
werd gehouden in de Sportschool van
de heer W. Buchel, voorzitter van de
Wedstrijd Techniese Kommissie en
dat zich onder de aanwezigen ook de
voorzitter van de voetbalvereniging
"Zandvoortmeeuwen", Ir. N. Wert-
heim, bevond.

De heer Methorst heette de aanwezigen
welkom, in het bijzonder de delegatie
van de K.N.V.B., die hij komplimen-
teerde met het bij de wereldkampioen-
schappen behaalde sukses. Spreker
onderstreepte zijn gelukwensen met
het aanbieden van twee skulptures,
voorstellende een Zandvoortse visser
en een visloper, die de heer H.A.
Burgwal namens de K.N.V.B. in ontvangst
nam met de verzekering dat ze een
goede plaats in het Sportcentrum in
Zeist zullen krijgen. De heer Methorst
toonde zich bijzonder verheugd over
het feit dat Zandvoort op 13 augustus
als gastvrouw mag fungeren en was van
mening dat sportminnende gasten
voor het bijwonen van dit evenement
beslist langer in Zandvoort zullen
blijven. Nadat spreker had meegedeeld
dat de trainer/coach van de Budo
Bond Nederland, de eveneens aanwe-
zige heer W. Ruska, een andere koers

zal gaan varen wat de centrale trainin-
gen betreft, maakte de heer A. de
Vroet, tfainer van de K.N.V.B., de na-
men bekend van de spelers die voor
de Koninkrijksspelen werden geselek-
teerd.

Kr.M.

Opel Manta:
de verstandige
' ' '

VOOR AL uw wanden
Voor al Uw WANDEN een eigen SFEER

met

DECORATIEVE SIERPLEISTER
voor schoorsteen en wand

LAKVERF - ZIJDEGLANS - GRONDVERF - MUURVERVEN
in vele fantastische kleuren

PLAFONDTEGELS 50 x 50 SIERKURK 30 x 90

BEHANG
modern - intiem - gezellig - klassiek

staalboeken ter inzage

ZO - PAS KAMERTAPIJT
elke gewenste breedte - pracht dessins vanaf f. 22,50 p.m

vraag de stalen
ALUMINIUM JALOUZIEEN

24 kleuren - 5 jaar garantie

STORMVASTE ZONNESCHERMEN
6 kleuren / schimmelvrij doek

GEGARANDEERD ROESTVRIJ

BIJ DE vakman
SCHILDERSHAL C. J. PA AP
HOFDIJKSTRAAT 24
(Dicht bij ons zwembad)
Tel. 2206

| vanaf f 12.290,- ï
i nel. BTW en ex General Motors Continental «

BB Bi BB
H 4M5 H
J VAN LENT OPEL .
• Kamerlingh Onnesstraat 15 •
• Za/idvoort- Noord "
3 telefoon 02507 - 5346 l

nieuws
kort & klein

• De predikant van de gereformeerde
kerk van Zandvoort ds. J. de Waard
heeft een beroep aanvaard als gevange-
nispredikant in buitengewone dienst
te Rotterdam. Hij zal zijn funktie op
1 november a.s. aanvaarden. Op 27
oktober neemt de predikant in een
speciale dienst in het kerkgebouw
aan de Julianaweg afscheid van zijn
gemeente.

familieberichten

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 ZANDVOORT

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

• Dinsdagmiddag is omstreeks half vier
een 59-jarige duitse vakantieganger voor
de kust van Zandvoort verdronken.
Hij werd door twee andere badgasten
in bewusteloze toestand uit het water
gehaald. Pogingen om de man door
middel van kunstmatige ademhaling
te redden bleven zonder gevolg. Zijn
stoffelijk overschot werd naar een zie-
kenhuis in Haarlem overgebracht.

• Woensdag 14 augustus organiseert
het konsertbureau Nelly Byrma in het
verenigingsgebouw "De Krocht" aan
de Grote Krocht een operette- opera
avond waaraan het vokalistenensemble
"Les Byrmants" medewerking zal ver-
lenen. Het programma vermeldt o.m.
de uitvoering een aantal bekende
weense operettemelodieën. Het kon-
sert begint om 8 uur.

• Donderdag 15 augustus a.s. her-
denkt zuster De Beer het feit dat zij
tien jaar direktrice is van het hervormd
bejaardenhuis "Hulsmanhof" aan de
Nieuwstraat. Iedereen is welkom op
genoemde dag de direktrice in "Huls-
manhof" met haar jubileum te felici-
teren.

Gevraagd in zelfbedieningszaak

EEN NETTE WINKELJUFFROUW

leeftijd plm. 17 jaar

H.V.ACKOOY
Bentveldseweg 116, Aerdenhout

Telefoon 023 - 242105

zand-
voort
door
de
mand

St „ ,-..Wi* •** •>r^S$ftAr,.
V^H l ^^tf-'T J

Misschien kunt u zich het artikeltje
"Oester eten" nog herinneren dat
ruim een week na de gemeenteraads-
verkiezingen in deze koerant werd
gepubliceerd. Het was een dialoog
tussen een restaurant bezoeker en een
kelner over een oester die maar niet
open wilde gaan. De oester symboli-
seerde de demokratie die in Zandvoort
na de verkiezingen resoluut was dicht-
geklapt. Aan het slot van het verhaal
ging de oester toch nog open en stap-
te het nieuwe kollege van b en w naar
buiten. Samengesteld zonder enig
openbaar overleg en over het hoofd
van de kiezer heen. En zo is het ook
gegaan. Het nieuwe dagelijks bestuur
van de gemeente is er. Punt uit. We kun-
nen er alleen nog even over napraten.

"Kelner."
"Ja, meneer."
"Wie zijn de heren die uit de oester
treden."
"Van links naar rechts de heren Auke-
ma (pvda), K.C. v.d. Mije Pzn. (cda) en
Attema (vvd)."
"Van links naar rechts, geeft dat ook
de politieke gezindheid van de heren' aan,
kelner? "
"Dat is puur toeval, meneer. Politieke
kleur komt er niet op aan op gemeen-
telijk nivo."
"Wie zegt dat, kelner ? "
"De heer Aukema, het bestuur en de
fraktie van de pvda van de afdeling
Zandvoort."
"Ongelooflijk, kelner."
"U zegt het, meneer."
"En gaan de leden van de pvda met die
uitspraak akkoord ? "
"Niet allemaal,' meneer."
"Protesteren ze niet, kelner ? "
"Nee, meneer. Protesteren hebben ze ja-

. ren geleden afgezworen. Dat is niet op-

bouwend en konstruktief. Meer iets voor
het rapalje."
"Slikken ze dan alles ? "
"Ik vrees van wel, meneer. Er staat ten-
slotte veel op het spel."
"Wat dan wel, kelner ? "
"Financiën, onderwijs en kuituur, me-
neer. Wanneer die zaken niet door een
socialistiese wethouder worden behar-
tigd komen ze in handen van de vvd
of de cda."
"Maar dat maakt toch niets uit, kelner.
Politieke achtergrond is toch niet be- '
langrijk op gemeentelijk nivo."
"Kom nou, meneer. Wie zegt dat ? "
"Wel verdraaid, je vertelt net dat de
zandvoortse socialisten "
"Pardon, mag ik u even onderbreken
meneer ? "
"Ga je gang, kelner."
"Meneer draaft nu toch wel een beetje
te veel door en stelt de zaken te zwart-
wit. Zonder genuanceerde benadering en
een fleksibele houding kom je nergens
in de politiek."
"Laten we de zaken nu eens rustig op
een rijtje zetten, kelner."
"Uitstekend, meneer."
"Wethouder Aukema is socialist."
"Nog wel, meneer."
"Hij, zijn fraktie en pvda-bestuur vin-
den dat er een socialist in het kollege
moet."
"Dat klopt, meneer."
"Maar volgens de pvda halen socialis-
tiese, liberale&f konfessionele visies
weinig of nietsmit op gemeentelijk
nivo."
"Ik voel waar meneer heen wil. Meneer
vraagt zich af waarom de heer Aukema
dan zo nodig in b en w moet.
"Je slaat de spijker op de kop, kelner."
"Dank u, meneer."
" 't Is goed, kelner."
"Stelt meneer prijs op mijn mening? "

Wegens ziekte van mijn echtgenoot
kan ons 50 jarig huwelijksfeest op 13
augustus a.s. helaas geen doorgang vin.
den.
De receptie wordt tot nader bericht
uitgesteld.

Fam. C.G.v. Lemmeren-
Haavekost

officiële berichten

BEKENDMAKING

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend dat overeenkomstig artikel 28
lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening ingaande maandag 12 augustus
1974 gedurende een maand ter gemeen
tesecretarie op het bureau volkshuisves
ting en ruimtelijke ordening voor een
ieder ter inzage ligt het besluit d d
16 juli 1974, no. 87 van Gedeputeerde

-Staten van Noord-Holland houdende
de goedkeuring van het bestemmings-
plan "Fahrenheitstraat 3", vastgesteld
bij raadsbesluit van 29 januari 1974,
no. 7.
De inspecteur van de ruimtelijke orde-
ningen zij die zich tijdig met bezwaren
zowel tot de gemeenteraad als tot Ge-
deputeerde Staten hebben gewend kun-
nen gedurende bovengenoemde termijn
bij de Kroon beroep instellen.

Zandvoort, 6 augustus 1974.
De Burgemeester voornoemd,

l.M. Aukema Ib

TELEFOON 3270

"Zeker, kelner."
"De heer Aukema wil in het kollege om
de heer Attema om te tütnen."
"Omturnen? "
"Ja, meneer. Hij wil van de heer Attema
een liefhebber van moderne kunst ma-
ken om zodoende de gemeentelijke aan-
kopen van eigentijdse werken veilig te
stellen."
"Ongelooflijk wie heeft daaraan nu ge-
dacht. Er werd van alles bijgehaald.
Zelfs het slijk der aarde. Maar dit..."
"De heer Aukema is bereid om voor
dit doel alles te doen, meneer. ALLES."
"Ik begin het te vatten, kelner. De heer
Aukema offert zich op voor een goede
en nobele zaak."
"Precies in de roos, meneer."
"Maar een ding is me toch niet duidelijk,
kelner. Waarom al die poespas in de pvda-
verklaring over het niet ter zake doen van
het socialisme op gemeentelijk nivo. Dat
was toch niet nodig geweest."
"Dat was een list meneer."
"Een list? "
"Ja, meneer. Om de heer Aukema in het
kollege te krijgen."
'Ik sta paf, kelner.'
'U bent niet de enige, meneer.'
T/Vat een politiek raffinement en dat
nog wel op plaatselijk nivo.'
'Ja, meneer. Het ei van Columbus
en het paard van Troje in een klap.'
'De cda en de vvd weten niet wat ze
in huis halen, kelner.'
'Zegt u dat wel, meneer.'
'Mag ik je iets aanbieden, kelner.'
'Dat sla ik niet af, meneer. Maar staat
u mijjtoe dat ik eerst even de oester
afruim en het raam openzet. De geur
die ze verspreid wordt met de mi-
nuut ondragelijker.'
't Is gewoon onhebbelijk, kelner.'
'Dat is zeer mild uitgedrukt, meneer.'

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

WIJKZUSTER:

Zaterdag 10 en zondag 11 aug.:
Zr. T. Dijk Lorentzstraat 435
tel. 2382

HERVORMDE KERK, Kerkplein

Zondag 11 augustus:
9.15 uur: Pfarrer Jakob Fuhr.
Berlijn.
10.30 uur: Ds. J.W. Beks af-
scheidsdienst.

GEREF. KERK

Zondag 11 augustus:
10.00 uur: ds. J. de Waard
kinderkerk
19.00 uur: ds. J. de Waard

NED'. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 11 augustus:

10.30 uur: Ing. H. de Nie
vrijz. herv. Haarlem.

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m v. dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9 30 uur:
misviering met samenzang.

TE KOOP
Dubbel woonhuis

'bevattende: 8 kamers, luxe keuken

feheel ingericht voor kamerverhuur

Prijs f. 125.000,-

Oosterparkstraat 9 Zandvoort

voor
abonnement
bellen 2135



/pQQfbanh
verhoogt

de rente tot

spaardeposïto's met vaste looptijd
_ . T10/ ~ • Q1L2 jaar / 2 /o 3 jaar 01 /o
^ . Q3o/ .. . ^-l o/4 jaar 94 /o 5 jaar 11 /o

U ontvangt

f 1000,

f1000,

f1000,

spaarbiljetten aan toonder
U stort

2 jaar 71% f865,-
4 jaar 9 % f 708,-
6 jaar 101% f549,-

groeispaarbewijzen
dagelijks opvraagbaar
rente in 5 jaar oplopend tot

gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken

TE KOOP jonge konijnen
Oosterslraat 18.

OPEN HAARD
gezaagd en geklooft den-
nenhout zeer bil.
Ter overnamen.
Tel. 2881

a.s. Echtpaar zoekt WOON-
RUIMTE event. p. sept./
okt. genegen zelf op te
knappen. Tel. 3606.

TE KOOP een nieuwe gras-
maaimach. elektr., merk
Wolfrad, prijs f. 200,- Tel.
4161

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A.

TE KOOP KADETT in pr.
st. Pr. n.o.t.k. Fr. Zwaan-
straat 14

WIJ GEVEN DE HOOG-
STE WAARDE.
Lompen, kranten, koper
lood. Zink, Alum., xIJzer
Zolderopruimingen.
Inkoop pakhuis. Ook halen
Hofdijkstraat 22 en 13
Tel. 4376. Bij zwembad
ook zaterdags.

Leidsevaart 82, tel. (023)
31 6092 • Haarlem

WONINGRUIL
Amstelveen-Zandvoort
Aangeb. eengezinswoning
huur f. 200,- p.m. eigen
c.v., 3 verd.
GEVRAAGD
soortgelijke woning, iets
hogere huur geen bezwaar.
Fam. den Ouden Water-
cirkel 17, Amstelveen.

Twee werksters gewend sa-
men te werken hebben nog
tijd over. f. 7,- p.u. event.
ook los werk. Tel. 023-
31 70 00.

Aangeb. AMSTERDAM
Gr. Zonn. 3 kam. won.
balkon, douche, waranda
vrij uitzicht. 1 hoog, rus-
tige trap. Huur f. 150,--
p.m. Fred. Hendrikpl. tel.
020-189597 zond. na 6 u.
GEVRAAGD
5 kam. won. Z'voort of
omg. huur tot f. 250,- p.m.

GEVR. meisje in de huish.
voor hele dgn. in jong ge-
zin met 1 kind. Tel. 4161.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m^
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 2907-5117.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023—377767.

MAKELAARDIJ

S.ATTEMA&ZN
Hogeweg64-66
biedt te koop aan :

Telefoon 2715

4-kamerflat met berging a.d. JCarel Doormanstr.
f. 135.000,-

4-kamerhoekflat met berging en garage a.d.
J. v. Heemskerkstr. f. 117.500,-
Vakantieflat "De Schelp", 3 kamers met
groot balkon f. 50.000,-
Woonhuis met garage, schuur, kamer,
ensuite, 4 slaapkamers, stoff. a.d. Frans
Zwaanstr.

Woonhuis met garage, gr. woonkamer,
4 slaapkamers, C.V.-gas, a.d. Dr. de
Visserstr.
Woonhuis met garage, woonkamer, 3
slaapkamers, vliering, C.V.-gas, zeer
grote tuin a.d. Mr. Troelstrastraat

f. 125.000,-

f. 160.000,-

f. 150.000,-

KLEUTERSCHOOL "KLIMOP"

aanvang nieuwe cursus
dinsdag 13 augustus om 8.45 uur.

In de 3 kleine klassen zijn nog plaatsen vrij.

Dr. de Visserstraat 2
hoofd : A. Bosma - Veenstra, telefoon 3721

PEUTERSPEELKLAS "KLIMOP"

begint weer op donderdag 15 augustus a.s.
Schooltijden, elke morgen van 8.45-11.45 uur.

Inschr. 's morgens op school, p/a Agatha kleuterschool
Lijsterstraat 6 of 's middags per telefoon 5517

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11. Zandvoort)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

\
Geen lidmaatschap

B P - Benzinestation "DE ZUID"

Ir. Friedhoff plein (t/o de Sterf lat)

Zandvoort Telefoon 4770

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Aan het bezine-station zijn vanaf heden ook verkrijg-
baar

W A N D E L K A A R T E N

voor de
AMSTERDAMSE WATERLEIDING-DUINEN

(50 cent per persoon per dag)

Wandelkaarten zijn geldig op de dag van afgifte of op
een andere dag naar keuze.

Bij de ingang van het duingebied aan de Brederodestraat
is ruime parkeergelegenheid aanwezig.

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ81.300,— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Enge&ertsstraat 11 - Telefoon 6531

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.



AVONDCOLLEGE
(mavo - havo - atheneum - gymnasium)

De rector van het Erasmus College (Kennemer Avondschoolgemeenschap maakt bekend dat er een laat-
ste gelegenheid bestaat tol aanmelden voor het studiejaar 1974 - 1975 op 14,15 en 16 augustus tussen
19.00 en 21.00 uur.
Voor de afdeling:

MAVO : Santpoorterplein 28, Haarlem
HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM : Sportweg 9 , Haarlem

Tevens op 12, 13 en 14 augustus a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur voor de afdeling MAVO/HAVO/ATHENEUM:
van Hogendorplaan 2, Velsen - Z.

Er kan worden volstaan met een keuzepakket van zes vakken.
Drie lesavonden per week. (maandag, dinsdag en donderdag van 18.45 - 22.45 uur)

TOELATINGSVOORWAARDEN :

MAVO : volledige lagere school
in 1974 de leeftijd van 16 jaar bereiken.

HAVO/V.W.O. : in het bezit zijn van een mulo of mavo-4 diploma (of een daarme vergelijkbaar ontwikke-
lingsniveau)
in 1974 de leeftijd van 18 jaar bereiken.

Schoolgelden volgens Rijksregeling, (max. f. 155,-)

De avondmavo is aangewezen als onderwijsinstituut voor de toepassing van de leerplichtwet 1969. Aan de twee
dagen leerplicht kan dus door het volgen van de avondmavo worden voldaan.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9 Zandvoort NU OOK IN

Telefoon 5655 ZANDVOORT
Voor schilder-, wit- en be- KUNSTGEBITREPARATIES
hangwerk tegen concure- Telefoon 4365

rende prijzen. Binnen één uur klaar.

omroepers

DEZE WEEK:
MAANDAG:
Den Haag - Madurodam
DINSDAG:
Volendam - Umuiden - Zaanse Schans
Marken
WOENSDAG:
Aalsmeer - Rotterdam - Delft
DONDERDAG:
Brussel - Antwerpen
VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op donderdag 15 augustus naar Brussel

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

BANKSTELLEN >
zeer f raat uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817, Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M.VAN DEURSEIM
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

't (Kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor

kleuters, peuters, tieners
en grote mensen met

kleinei maatjes
Buureweg 1-3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerstraat

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 50 54, b.g.g. 28 45.

eanduoorrse teranr

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneastraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl install Erk A C lid *

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

DANS- en

BALLETCENTRUM

JOHN DE BOER

Zandvoort;
Gasthuisplein 4A tel. 3713

Velsen-IJmuiden;
Velserduinplein 3 tel. 02550-15064

DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE
MODERN
Style dansen
Zuid amerikaanse dansen
Mode-dansen Bop, Modern Rock
Clubs voor elke leeftijd

BALLET

Modern

Klassiek

Jazz

voor kinderen
en

volwassenen

Dansen vernieuwt zich steeds. Nieuwe muziek, nieuwe ritmen, nieuwe
stijl, nieuwste dans.
Inschrijving vanaf maandag 12 augustus a.s. van 19-21 uur.
Prospectus wordt op aanvraag toegezonden.

Wij zijn te horen op Hilversum III vanaf 15 augustus.

MAKELAARSKANTOOR

J. W. APOL
De FAVAUGEPLEIN 43

Lid N.B.M.

Zandvoort Telefoon 27 56

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

Klein en groot
eten v. d. Werff'» brood

Gasthuisplein 3 • Telefoon 2129

SCHILDERSBEDRIJF '

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 Telefoon 5351

loodgiefers-
werkzaamheden

DOUCHE-CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

HALTESTRAAT 3Z TEL 4161

:R
w<3' Ud N.B.M. en M.C.C.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

E. van der Linden
INTERIEURVERZORQINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Wosterparkstraat 14 • Zandvoort - Telefoon 4073

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 0472 of mobilofoon 005—D 2706
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genoeg ruimte
voor auto's
in keesomstraat
De raadskommissie van advies en bij-
stand vooFalgemene zaken vergaderde
vorige week over een zevental
agendapunten. Hieronder een verslag
van de minst oninteressante onder-
werpen.

De kommissie van algemene zaken
bestaat uit de raadsleden Attema (vvd)
Pas (btv), Flieringa (inspr. nu), van As
(cda), Keur (cda) en Weber (pvda) en
staat onder voorzitterschap van burge-
meester Nawij'n.
Agendapunt 3 vermeldde: "Voorberei-
ding bestemmingsplan voor percelen
Koninginneweg 3 t/m 13 en Prinsesse-
weg 24 t/m 30." Burgemeester Nawijn
lichtte het wat toe. Het gemeentebe-
stuur wil van genoemde huizen in het
bestemmingsplan laten vastleggen dat
zij dubbel, o'nder en boven, bewoond
moeten worden. Daar zijn die panden
destijds bij de bouw ook voor bestemd.
Aangezien de behoefte aan kleiner wo-
nen groeit, lijkt het ons een goede zaak
hiertoe te besluiten.
Bovendien leek het ons kwalijk de moge-
lijkheid van gene'0 bewoning te laten
bestaan, omdat dat leidt tot een halve-
ring van het bestaande woningbestand,
aldus de motivatie van de burgemeester.
Iedereen was het er mee eens de raad te
adviseren zo gauw mogelijk tot de voor-
bereiding van dit bestemmingsplan over
te gaan. De heer Weber vroeg zich boven-
dien af of dit-ook niet in andere straten,
waar de huizen voor dubbele bewoning
zijn bestemd, zoals de Dr. Gerkestraat
geregeld kan worden.
Hierna werden de bezwaarschriften te-
gen het ontwerp-bestemmingsplan
"Zandvoortselaan-Bentveld" besproken.

ronald de valk
Een paar maanden geleden heeft de raad
besloten de mogelijkheid te openen een
klein weggetje achter de serie winkels
bij het verkeerspunt in Bentveld aan te
leggen voor bedrijfsbevoorrading. Hier-
tegen zijn echter van de kant van de wïn-
keliers bezwaarschriften gekomen, waar-
in zij o.a. verklaarden bang te zijn voor
geluidsoverlast van zo'n weg bij hun huis.
"Wij dachten dat we het goed hadden ge-
daan en nou willen de mensen het zelf
niet", zei de liberaal Attema. "Het komt
doordat de mensen het niet goed hebben
begrepen. Ze denken dat er een gewone
weg komt. " vulde de heer Flieringa aan".
Het is ook niet tot ze doorgedrongen
dat de mogelijkheid tot doortrekking
van de busweg blijft bestaan," aldus de
heer van As. "Het komt doordat de men-
sen de plannen niet goed lezen", was de
mening van burgemeester Nawijn," en
je kan ze ook niet gaan helpen, want
dan denken ze meteen dat je ze wilt be-
nadelen. Dat is nou eenmaal de ervaring

met de mensen". De heer Weber vond
dat men het plan maar moest laten val-
len". De mensen hebben kennelijk geen
interesse", aldus de socialist. Daar was
de hele kommissie het wel mee eens.
De burgemeester vond echter dat "we
degelijk moeten zeggen dat we om eigen
overwegingen daar geen weg aan leggen.
Anders krijgen de mensen het idee dat
wij hun klachten hebben erkend. Ten-
slotte waren hun bezwaren ongegrond."

geen

koerant
ontvangen?

bel
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socialist Weber :
'parkeerplaatsen staan onbezet...

Weber - een terrein waar men door
het planten van eikeboompjes een klein
bos wil krijgen.
De vergadering werd besloten met de
behandeling van het initiatief-voorstel
van de heer Pas om een kommissie
in te stellen ter voorbereiding van
de vestiging van een kasino. De heer
Nawijn noemde de gedachte van de
heer Pas op zichzelf wel sympa-
thiek/'maar in de praktijk doe je
er niet zoveel mee, omdat de gemeen-
te volgens de wet op de kansspelen
alleen bevoegdheid heeft om aan-
merkingen te maken op een eventu-
eel besluit van de regering. Boven-
dien zie ik niet in hoe wij het plan
moeten voorbereiden. Wel ben ik het
met u eens dat het tijd wordt dat de
gemeente hier iets over zegt. Maar dat
moeten we dan wel op de juiste ma-
nier doseren en niet te pas en te onpas
....(gelach stijgt op) oh, sorry, me-
'neer Pas." Is dit geen onderwerp voor
de kommissie van publieke werken7 "
vroeg de heer Keur. "Jaaaaaaa", riep
toen de heer Flieringa uit. "Nee, we
zijn hier nog niet over uitgesproken",
vond de burgemeester. Nu nam de
heer Pas dan eindelijk zelf het woord
"We staan stil", zei de heer Pas, "we
hebben ons niet voldoende gepresen-
teerd. Straks gaat de regering over ons
en zonder ons beslissen. En er zijn
in vele gemeentes werkgroepen bezig
met de voorbereiding van bepaalde
plannen. Zoiets zouden wij ook moe-
ten doen. Het ministerie staat daar
positief tegenover. Die zegt: laat ze
maar komen, laat zé maar werken", al-
dus de verdediging van de btv-er. "Ik
vind het heel interessant wat u zegt,
maar u heeft in feite nog niks gezegd",
was de reaktie van de burgemeester Na-
wijn, die vervolgde: "Als u niet kan
zeggen in het openbaar wat zo'n werk-
groep precies doet, dan kunnen we
straks misschien beter in besloten zit-
ting verder gaan." Dat vond de heer
Pas een goed idee en om even voor
half tien werd het openbare gedeelte
van de vergadering beëindigd.

altijd mooi weer
bij uitsmijter van rekreade
Het is toch wel verwonderlijk dat nu al
zes jaar lang het slotfeest van Rekreade
onder de meest ideale weersomstandighe-
den plaats vindt. Hoe wisselend in de
daaraan voorafgaande weken het weer
ook geweest mag zijn, op de dag dat
voor het laatst de Rekreadevlag gehesen
wordt schijnt de zon !

Het werd weer een fijn feest op het Gast-
huisplein, waar om 10 uur de kinderen
al bezig waren met f lessen beschilderen,
pannekoeken bakken, sieraden maken,
boetseren en volkdansen, om maar een

De heer Weber was tegen de aanleg van
parkeervakken in de Keesomstraat. "Ik
heb in het rapport wel gelezen hoeveel
parkeerterreinen er tekort zijn, maar
niet hoeveel er leeg staan. En dat zijn
er heel wat, ik weet zo al minstens 50
plaatsen die volledig ongebruikt zijn.
Er zijn bovendien in de Keesomstraat
zelf al zo'n 30 parkeerplaatsen, waar-
nooit iemand opstaat", aldus zijn
redenatie. De heer van As was het met
de heer Weber eens dat het niet de
moeite waard was hiervoor f. 46.000,--
uit te trekken. "Er is genoeg ruimte
vlakbij, men hoeft maar een klein eindje
te lopen", aldus de christen-demokraat.
Besloten werd de raad te adviseren geen
nieuwe parkeervakken aan te leggen,
maar wel de bestaande pleinen te voor-
zien van witte strepen, omdat de auto's
nu schots en scheef door elkaar staan".
In tegenstelling tot de kommissie van
publieke werken, die maandag verga-
derde, besloot de kommissie van alge-
mene zaken de raad te adviseren zo
snel mogelijk over te gaan tot de
sloop van de oude remise aan de Van
Lennepweg. "Er wonen nog twee ge-
zinnen, waarvan er één zeer binnen-
kort naar een bejaardenwoning gaat.
Het andere gezin wil ook weg, maar
daar is nog geen oplossing voor. Ik
zou zeggen, laten we het besluit tot
sloop nemen en voor zover mogelijk
beginnen met de uitvoering daarvan",
aldus de inleidende woorden van de
burgemeester. De heer Attema was het
daar helemaal mee eens. We moeten
dit op zo kort mogelijke termijn reali-
seren. Daarom moeten we er niet
weer een noodgeval indoen, maar on-
middelijk als het huis leeg is overgaan
tot sloop". De hele kommissie ging
daarmee akkoord. De nieuwe bestem-
ming van de plaats waar op de remise
nu staat is verdeeld tussen een parkeer-
plaats en - op voorstel van de heer

PVDA:
nu geen diskussie
over kollegevorming
Het bestuur van de af d. Zandvoort van
de pvda heeft geweigerd in te gaan op
een verzoek van de pvda-leden J.G. Wijn-
beek, L. Heino en A.K. Paap om op kor-
te termijn een vergadering te beleggen
waarop de leden zich kunnen uitspreken
over eventuele deelname van de pvda-
raadsf raktie aan de vorming van een
nieuw kollege van b en w.

Het pvda bestuur acht het houden van
een ledenbijeenkomst op korte termijn
overbodig en is van mening 'dat de juis-
te gelegenheid voor een oordeel de
jaarlijkse algemene ledenvergadering van
de partij is.' (Deze vindt doorgaans aan
het eind van het jaar plaats - red.) 'Ener-
zijds', zo stelt het bestuur, 'treedt op
dat moment het gehele bestuur af en
dienen de leden daarvan - voor zover
zij zich herkiesbaar stellen - door de le-
denvergadering herkozen te worden,
anderzijds kan dan de fraktie verant-
wwording afleggen omtrent haar stem-
gedrag in de raadsvergadering van 3 sep-
tember a.s., wanneer beslist wordt over
de kollegesamenstelling. Naar ons oor-
deel', zo vervolgt het afdelingbestuur,'
wordt de onderhavige problematiek -
waarmede grote partijbelangen gediend
zijn - eerst dan in de juiste konteks be-
oordeeld. Dit in samenhang met de vrij-

heid van een ieder zijn of haar konklu-
sies, met de daaraan te verbinden kon-
sekwenties, te trekken, aldus het ant-
woord van de pvda aan de indieners
van het verzoek nu een vergadering
plaats te doen vinden.

Ondanks de afwijzing var. het pvda be-
stuur nog deze maand een vergadering
met de leden te beieggen is de kans
groot dat deze toch doorgang zal vin-
den. Vijftien leden hebben zich inmid-
dels achter het verzoek van de heren
Wijnbeek, Heino en Paap geplaatst
een ledenvergadering te houden. Dit
aantal is voldoende een vergadering
uitte schrijven.

paar dingen te noemen, terwijl de meer
bedachtzamen in een rustig hoekje een
partijtje konden dammen. Er was dus
ook dit jaar weer voor elck wat wils,
maar het allermooiste was ongetwijfeld
het met verf bekladden van de witte
Renault van teamleider Kees Wierda.
Ook één van de vrouwelijke teamleden
ging zich hieraan te buiten, wetend dat
ze in haar leven nooit meer zo'n kans
zou krijgen. En nu we het toch over de
teamleden hebben : Albertien Titaley,
van beroep analiste en voor de tweede
maal ingeschakeld bij het werk van
Rekreade, was 's morgens met haar ver-
loofde even naar Eefde (bij Zutphen)
vertrokken om daar in ondertrouw te
gaan. Onmiddellijk na deze plechtig-
heid haastte de jonge bruid zich weer
naar Zandvoort om haar taak, het assi-
steren van de jeugd bij het maken van
sieraden, voort te zetten en ze vond
dat allemaal heel vanzelfsprekend. Be-
halve Albertien waren er nog vier en
veertig jonge mensen, afkomstig uit het

mevr, kraan-meeth
gehele land, die in ploegen gedurende
zes weken kinderen in Zandvoort, zowel
van eigen inwoners als van gasten, op
de verschillende projecten fijn hebben
bezig gehouden. Heel erkentelijk toon-
de de leiding, en dan zal het niemand
verbazen dat we de naam van mevrouw
P.C. de Waard-van de Waal laten vallen,
zich voor de beschikbaar gestelde Juli-
anaschool, die met haar gangen, lokalen
en speelplaats een ware vondst bleek.
Voor Noord kreeg men weer de beschik-
king over "De Woelwaters" en hoewel
ook dit project weer heel erg voldeed
zou de leiding toch graag haar aktivi-
teiten verleggen naar het centrum van
Nieuw-Noord, waarbij de gedachten uit-
gaan naar bijvoorbeeld een grote tent
op het onbebouwde gedeelte bij De
Spar. Maar dat zijn problemen voor de
grote mensen. De problemen van de
kleine mensen bestonden deze ochtend
uit het bevestigen van slierten serpen-
tine op hun fiets of autoped, het pro-
beren een plaatsje te veroveren op de
beschilderde Renault en het trachten
met hun verworven schatten, zoals on-
handig grote beschilderde flessen en
nog niet helemaal droge werkstukjes van
klei, heelhuids thuis te komen.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135



roy naar montreal omroepers

foto: C. Zwaag

Zondagmiddag is de zandvoortse prof. wielrenner Roy Schuiten omstreeks
kwart voor een van Schiphol vertrokken naar het canadese Montreal waar hi)
zal deelnemen aan de wereldkampioenschappen achtervolging op de baan over
vijf kilometer en de ploegenrit op de weg. Roy wordt als een van de belangrijks-
ste kanshebbers voor de wereldtitel op beide nummers beschouwd.

vvv evenementen
in augustus
Het evenementenprogramma van de
laatste maand van het zomerseizoen
'74 ziet er als volgt uit:

Woensdag 14 augustus. Hondenshow
op Passage. Alle soorten en rassen kun
nen deelnemen. Inschrijven vanaf heden
bij vvv kantoor f 1,-- per kombmatie.
Voor alle deelnemers is er een surprise.
Aanvang 14 uur

Woensdag 14 augustus, konsert door
vokalisten-ensemble "Les Byrmants"
m gebouw "De Krocht" aan de Grote
Krocht Het programma vermeldt be-
kende operette- en opera melodieën

Aanvang 20.00 uur.
Kaarten verkrijgbaar bij de vvv en
's avonds aan de zaal.

Zondag 18 augustus Standwerkerskon-
koers op Grote Krocht om het kam-
pioenschap van Zandvoort. Start 19
uur. Pnj'suitreiking om 22 00 uur voor
het vvv kantoor Raadhuisplem.

Woensdag 21 augustus: Zomerspel
zonder grenzen op het Burg. v. Fenema-
plein. Aanvang 14.00 uur.

Zaterdag 25 augustus: Os aan 't Spit en
demonstratie onderwater-hockey door
"Dorste Onderwatersport Club", in
zwembad "De Duinpan". Entree f. 5, -
mklusief twee broodjes en konsump-
tie Aanvang 22.00 uur.

DANS- en

BALLETCENTRUM

JOHN DE BOER

Zandvoort;
Gasthuisplein 4A tel. 3713

Velsen-IJmuiden;
Velserduinplem 3 tel. 02550-15064

DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE
MODERN
Style dansen
Zuid amenkaanse dansen
Mode-dansen Bop, Modern Rock
Clubs voor elke leeftijd

BALLET

Modern

Klassiek

Jazz

voor kinderen
en

volwassenen

Dansen vernieuwt zich steeds. Nieuwe rnuziek, nieuwe ritmen, nieuwe
stijl, nieuwste dans.
inschrijving vanaf maandag 12 augustus a.s. van 19-21 uur.
Prospectus wordt op aanvraag toegezonden

Wij zijn te horen op Hilversum III vanaf 15 augustus.

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskledmg
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dms
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Op 't hoofdkantoor van
Bouwes Hotel te Zand-
voort is plaats voor een
VROUWELIJKE KRACHT
voor halve dagen.
Haar werk zal o.a. bestaan
uit het bedienen van een
eenvoudige boekhoudma* a-
chme.
Het betreft hier een zelf-
standige funktie. Soll.
graag t.a.v. de Hr. de Goe-
de. Tel. 02507-58 41

KOOPRUIL
Amstelveen-Zandvoort

Aangeb. kleine bungalow,
grote tuin, richtpr. f. 195.000
Gevr. klein huis Zandvoort
onder richtprijs. Br. buro
Zandv. Krt Nr. 5801.

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
DIRIGENT: ANDRÉ VANDERNOOT

Seizoen 1974-1975 - Concertgebouw - Haarlem

Gastdirigenten-.Géza Anda, Willem van Otterloo, Jerzy Katlewicz, Otakar
Trhlik. Heinz Wallberg, Paul Hupperts

Gastorkest: Radio Kamerorkest

SERIE A

SERIE B

6 dinsdagavondconcerten op
I okt, 5 nov., 3 dec., 7 jan., 4 febr., 4 maart
Solisten:
Hans Richter-Haaser, Daniel Wayenberg, Maria Tipo-piano,
Ruggiero Ricci, Gijsbert Beths - viool,
Susanna Mildonian - harp
Abonnement 6 concerten { 40,» (a.l.) c-j.p. geldig

6 vrijdagavondconcerten - Populaire Landenserie - op
II okt., 15 nov., 13 dec., 17 jan., 14 febr., 14 maart
Solisten:
Géza Anda, George van Renesse, Dubravka Tomsic - piano,
Jennie Veeninga, Hebe Dijkstra, Henk Smit - zang,
Vera Beths - viool, Ronald Applegate - hoorn,
Jean Decroos - violoncello
Abonnement 6 concerten f 30,- (a.i ) c j p. geldig

6 vrijdagavondconcerten op
18 okt, 22 nov., 20 dec., 24 jan., 21 febr., 21 maart
Solisten:
Albert de Klerk, Dorthy de Rooy, Kamiel d'Hooghe,
Bernard Bartelïnk, Simon C. Jansen, Piet Kiel - orgel,
Marilyn Tyler, Henk Smit - zang, Gerard Jarry, Bouw Lemkes
en Jeanne Vos - viool, Theo Bruins - piano,
Henk van Ulsen - voordracht, m.m.v. Haarlemse Koorunie
Abonnement 6 concerten f 25,- (a.i.) cj.p. geldig
3 Voorstellingen Toneelgroep Centrum f 10,-

Abonnementsverkoop aan het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, Haarlem, tel. 320994

Voor bespreekdata zie uitgebreide prospektus met programmagegevens, die verkrijgbaar a
bij het Concertgebouw en de administratie van het N P O , Lange Begijnestr 13rd , tel 319248

SERIE C

Enige VAKANTIEHULP
gevr. voor bezorging van
ochtendwij k.
Aanm. Kruisstr. 14

Aangeb. met overn. vrijst.
huis in Z'voort, 11 kam.
enz huur f. 150,-p.m. Ver-
huren toegestaan Gevraagd
ruilwomng. Br. buro Zand-
voortse Krt. Nr. 5800.

TE KOOP aangeb. 45 trot-
toirtegels f. 12,- en een
eiken empire ladenkastje.
tel. 5402.

ASSISTENTIE m de
strandstoelen gevraagd per
20 augustus paviljoen nr. 9.

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken
GASGEYSERS •

- Reparaties
GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

nieuws
kort & klein
• Na beëindiging van de zomervakan-
ties hervat de Zandvoortse Muziekka-
pel de repetities en lessen voor gevor-
derden en adsp. leerlingen. Het mu-
ziekonderncht vindt plaats in het Ge-
meenschapshuis aan de Louis Davids-
straat en rk. noodkerk aan de Linnaeus-
straat in nieuw noord op de navolgen-
de avonden en tijden:

Maandagavond: leerlmgenopleidmg
voor de diploma's A en B 7 - 8 uur m
het Gemeenschapshuis, repetitie mu-
ziekkapel van 8 — 10 uur, eveneens
in het Gemeenschapshuis.
Dinsdagavond: repetities majorettes
van 7—8 uur in noodkerk nieuw noord,
leerlingen drumband eveneens van 7-
8 uur m noodkerk en van 8—9.30 uur
repetities drumband in genoemd ge-
bouw.
Tij'den de lesuren bestaat gelegenheid
zich op te geven als werkend lid voor
een van de afdelingen van de kapel.

• Ter verbetering van de brandbevei-
ligmg in het revalidatiecentrum voor
lichamelijk gehandikapten Nieuw Unicum,
zullen m alle kamers van de bewoners en
in alle andere ruimten van het proj'ekt
branddetektors worden geplaats. Bij het
ontstaan van brand geeft deze appara-
tuur zogenaamd 'stil alarm' door naar de
centrale meidinstallatie, welke vervolgens
langs automatiese weg het personeel van
de zandvoortse vrijwillige brandweer en
de blusgroep van Nieuw Unicum"oproept
en de alarmbellen in de dienstwoningen
van het kompleks alsmede andere op-
roepmstallaties in beweging zet. De
branddetektors zullen op korte termijn
worden aangeschaft en geïnstalleerd.
Bovenstaande delen b en w van Zand-
voort mee aan het raadslid J.G. Wijh-
beek, die onlangs in de vergadering
van de kommissie van sociale zaken
c.a. vragen had gesteld over de brand-
preventie m genoemd projekt.

OPERETTE / OPERA CONCERT
Onder auspiciën van Concert Bureau Nelly Byrma

WOENSDAG 14 AUGUSTUS
gebouw DE KROCHT zandvoort om 8 uur.

MEDEWERKENDEN:
MAR TH A KOPER l sopraan
JUDITH LEERSUM l sopraan
ANELISE POST l dramatische sopraan
HANS DE RUIG l tenor
KLAAS HONDIUS l bas-bariton
Het vocalisten ensemble

"LES BYRMANTS"
HENNIE KESLER l aan de vleugel

uitgevoerd worden werken van: Frans Lehar en Robert Stolz uit:
Zauberflöte, Carmen, Figaro, Madame Butterfly en Cavelena
Rusticana

KAARTEN a fl. 5,- (inkl bel.) verkrijgbaar bij:
VVV en boekhandel Lorenz of aan de zaal.

u er wel eenó genoeg van . . . ?
de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u milieubewust moet
worden, nietwaar?
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VVV
blijft dit seizoen
in gebreke
Het was wel vreemd dat woensdagmid-
dag tegen 2 uur bij de Passage nog
geen hondengeblaf te beluisteren viel,
want op dat uur zou door de V.V.V.
georganiseerde hondenshow plaats heb-
ben. Later op de middag vernamen
wij dat het evenement wegens gebrek
aan belangstelling was afgelast. Enige
weken daarvoor werd om dezelfde
reden een strandvoetbalwedstrijd uit-
gesteld.

Maar daar bleef het niet bij: vorige
week voensdag moesten te elfder ure
op het strand een paar deelnemers
worden gerequireerd voor de forten-
bouwwedstnjd; voor de laatste ballon-
nenwedstrijd bestond niet de minste
animo en nu herinneren we ons ook
weer dat begin juli op de Passage al-
leen een paar kinderen die toevallig
langs liepen bereid waren een kansje
te wagen bij het rmgwerpspel. Hoe
komt het dat al deze evenementen
min of meer een mislukking zijn ge-
worden7 (Let wel, de afgelastingen
in verband met de weersomstandig-
heden laten we hier buiten). Vinden
de kleintje het niet meer leuk om
met een gekleurde ballon te lopen7

Is forten bouwen bij de grotere kin-
deren niet meer in trek' Wil de jeugd
tegenwoordig echt niet meer mee
doen aan strandspelen7 Niets is min-
der waar, ze hadden allemaal best
gewild maar ze wisten het niet!

Waarom werd aan de evenementen
toch zo weinig bekendheid gegeven7

Gelooft men bij de V.V.V. nu wer-
kelijk dat de vakantiegangers die de
summiere gegevens op die enkele
raambiljetten bekijken, deze ont-
houden7 Plaatselijke bladen lezen de
gasten nauwelijks, ze zuJIen dus op
andere en vooral OPVALLENDE wij-
ze nog eens aan de hun te bieden
attrakties herrmnerd moeten worden.
In Spaarndam trok iedere zaterdag
de markt duizenden kijkers en ko-
pers. Vooral voor de oude ambach-
ten was er veel belangstelling. Waar
bleven dit seizoen de maandelijkse
kunst- en kunosamarkten op het v

mevr, kraan - meeth
Gasthuisplem7 Verleden jaar vertel-
de de direkteur van de V.V.V. de
heer Th. B.M. Hilbers, ons dat deze
zomer met borden, eventueel met
spandoeken nog meer dan voorheen
de aandacht op dit unieke evenement
gevestigd zou worden. Wel werd er
op het Gasthuisplein de vismaaltijd
gehouden en dan denken we onwil-
lekeung weer aan het door de V.V.V.
te laat benaderen van de Kwalletrap-
pers, een reeds eerder door ons ver-
meld, maar daarom niet minder spij-
tig, voorval. Maar op het Gasthuis-
plein, waar vorige zomer iedere laat-
ste zaterdag van de maand zo'n der-
tig standhouders zich presenteerden
en waar oude ambachten werden ge-

demonstreerd,op datzelfde historiese
plein waarvoor iedere Vereniging van
Vreemdelingenverkeer haar handen
zou dichtknijpen omdat er zo ver-
schnkkelijk veel mee te doen is ge-
beurde er in de zomer van 1974 ver-
der helemaal NIETS. Nou ja, niets,
het werd volgestouwd met auto's en
touringcars'
In een voortreffelijk uitgevoerde fol-
der tracht de V.V.V. m btnnen en
buitenland belangstelling te wekken
voor Zandvoort. Het is deze zelfde
belangstelling voor Zandvoort die
Uw verslaggeefster er tóe bracht
een en ander te signaleren.

nieuws
kort & klein
• Gedurende de maand september
vindt in de galerij van het bejaar-
denhuis "Het Huis m den Duinen"
een ekspositie plaats van tekeningen
en produkten van handvaardigheid
van leerlingen, oud-leerlingen en
leraren van de Spaarne Scholen Ge-
meenschap in Haarlem. De tentoon-
stelling zal op dinsdag 3 september
a.s worden ingeleid door de haar-
lemse wethouder van onderwijs en
kunstzaken, de heer D.J.A. Geluk
De ekspositie, die ook voor niet-be-
woners van het huis toegankelijk is,
kan dagelijk worden bezichtigd van
10 tot 21.00 uur.

recital
op gammel orgel

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B - Telefoon 4417

In het kader van de zomerse orgelbe-
spelmg georganiseerd door rekreade,
gaf Lourens Stuifbergen vorige week
een konsert in de hervormde kerk.
Waar het aan te wijten was weet ik
niet, maar veel meer dan 25 toehoor-
ders zaten er deze avond niet.

Het programma van Lourens Stuif-
bergen werd aangekondigt als een
"licht" programma. Inderdaad was het
geen uitgesproken'zwaar" programma,
maar om hiet het woord licht te gebrui
ken, het doet zo amusementachtig aan
en dat was het toch beslist niet. Heel
misschien het werk van J.P. Sweelmck,
de variaties over "Est-ce Mars" omdat
het tema van de variaties de bekende
melodie "Wie gaat mee over zee" was
Lourens Stuifbergen liet bij elke vana-
tie de melodie goed naar voren komen,
dit was mede te danken aan de goede
registratie die hij toepastte

herman
Na de Canzona Francese Terra van G
Salvatore, een al veel minder lichtwerk,
volgde de bekende Sonatina van Ch.
Ritter. Het iets te langzame tempo waar
Stuifbergen mee begon was waarschijn-
lijk te wijten aan de onbespeelbaarheid
van het orgel. Volgens meerdere orga-
nisten die het orgel hebben bespeeld
zijn de toetsen slechts met zeer grote
spierkracht in te drukken, wat bij snelle
passages wel eens tot grote moeilijkhe-
den kan leiden Ook is het storend dat
de toetsen, vooral bij een laag volume,
d m.v. hun lawaaing gekletter de boven-
toon gaan voeren. Ook kan het bij dit
orgel voorkomen dat een enkele toon
plotseling veel harder klinkt zodat de
luisteraar voor raadsels komt betreffen-
de de oorsprong van de oneffenheid.
Laat ik nu niet te veel over dit aan
restauratie toe zijnde orgel uitwijden

en me beperken tot de rest van Stuif-
bergens repertoire. De Pastorale van
Bach is nu bepaald niet een van zijn
beste werken maar bij een goede ver-
tolkmg nog best aan te horen.
Na een mij niets zeggend werkje van
J L Krebs, een trio dat nauwelijks
drie minuten duurde volgde de vijfde
"sonate" van N Casanoves, een wat
je noemt "geinig stukkie" wat je met
te vaak moet horen Om het publiek
niet helemaal m de barok te laten
verdrinken koos Lourens Stuifbergen
tot slot van zijn konsert twee korte
werkjes van de nog levende Parijse
kompomst Jean Langlais. Het eerste,
een Prélude is een erg mooi en sfeer-
vol werkje dat even mooi en sfeervol
werd vertolkt Het tweede, een Pasticio
is een wat steviger werkje dat als zo-
danig een geslaagde afronding vormde
van een even geslaagd orgel konsert

' 't is altijd . x

de moeite
waard om even
te kijken bij:
kuik

't interieur
stationsplein 13-15

tel. 6975

VER5TEECE
HflLTESTR.I8r;TEL.'<A93-ZflHOVOORT

koninkrijks judo
in
pellikaanhal

Foto's Frans v. Loon
In het kader van de Koninkrijksspelen tussen Nederland, Suriname en de
N-d. Antillen - een projekt om de verbroedering tussen de rijksdelen te
stimuleren - vonden afgelopen dinsdag judowedstrijden en een voetbalwed-
strijd in Zandvoort plaats. De judowedstrijden in de sporthal aan de A.J. v.d.
Moolenstraat, bijgewoond door ongeveerd tweehonderd toeschouwers, lever-
den een paar aardige duels op. De iandontmoeting tussen de Antillen en
Suriname eindigde in een 3—2 zege voor de Antillen. Een uitstekende pres-
tatie leverde de nederlandse jeugdploeg die gevormd werd door Summeren,
Essink, Schrier, Warnawa en Peizier. De eindstand was Nederland - Suriname
4 - 1 en Nederland - Antillen 5 — 0. Op het Zandvoortmeeuwenterrein
vond in de namiddag de voetbalwedstrijd tussen Nederland en de Antillen
plaats. Geen briljante ontmoeting maar wel veel doelpunten, waarvan de mees-
ten in de tweede helft door de spelers van het nederlandse team werden ge-
scoord. In de eerste drie kwartier^ wisten de antilliaanse voetballers zich goed
staande te houden (stand 1 - 1 bij het ingaan van de rust) maar in de twee-
de speelhelft werden zij volkomen gvervleugeld. De wedstrijd eindigde in een
7 — 3 overwinning voor het nationdle team. De ontmoeting, die ongeveer dui-
zend toeschouwers trok, werd geleid door de Surinaamse arbiter. G. Kranen-
burg.



groeten
uit
zandvoort
Deze prentbriefkaart
uit 1902 publiceren
wij ter gelegenheid
van het jubileumjaar
van de Koninklijke
Noord- en Zuid-Hol-
landsche Redding
Maatschappij.
Door zes paarden ge-
trokken keert de toen
in Zandvoort gestatio-
neerde roeiredding-
boot na een oefening
terug naar het boot-
huis aan de Strand--
weg.

familieberichten familiebenchten

Voor uw blijk van medeleven en belangstelling ondervonden na het over-
lijden van mijn dierbare Man, onze lieve Vader, Behuwdvader en Lieve
Opa

Karel Willem Köhlinger

betuigen wij U onze hartelijke dank.
Zandvoort, augustus 1974
Tolweg 18

Uit aller naam:
J.C. Köhlinger - Wilgenkamp

burgerlijke stand

bij de operette
moet je niet
stijfjes zitten
De muzieksoort die afgelopen woens-
dagavond in gebouw de Krocht door
het vokalistenensemble "Les Byrmants',
met solistiese medewerking van o.m.
Martha Koper en Judith Leersum, werd
gebracht kan je goed vergelijken met
de dokters- en andere romannetjes.

Evenals bij deze lektuur zijn er een
hoop mensen die met operettemuziek
weg lopen. Net zo goed als er mensen
zijn die er absoluut niets van willen
weten. Een volgend gemeenschappelijk
iets is de inhoud. Bij beide "kunst-
vormen" staat er een ding centraal; de
liefde. Een liefde die in het begin
schier onmogelijk lijkt (dit is vaak te
wijten aan allerlei misverstanden),

herman
maar die alras minder wanhopig wordt
om tenslotte te eindigen in de ons al-
Ier bekende onverwoestbare liefde.
Nooit moeilijke en gecompliceerde
situaties, het verhaal stevent altijd
recht op zijn doel af; het eeuwige ge-
luk' . Dat blijkt ook wel uit de vele
aria's en duetten waarnaar de redelijke
volle zaal heeft kunnen luisteren,
"rosen in Tirol", schón ist die welt",
"meine liebling, sie küsse zu heiss",
"ich bin verliebt", allemaal titels die
zeer duidelijke taal spreken'en zono-
dig nog worden verduidelijkt-door
kreten als: joechoe en joechéé, of
vergezeld gaan van een flinke portie
dijengeklets (dit is het slaan van de
vlakke blote hand op de blote dij).
Uit nagenoeg alle nummers van Frans
Lehar en Robert Stolz straalde een
uitbundige vreugde waarbij het moei-
lijk was om in je stoel te blijven zit-
ten.

OpelRekord:
dikke inruil,

magere km-pr ijs.
ÏÜiiaf f 12.522,-

En dit moeten blijven zitten is dan
ook een van de weinige bezwaren die
ik tegen operetteuitvoeringen heb,
Waarom is het nodig om bij dit door-
gaans feestelijk muziekgebeuren stijf
en netjes te blijven zitten? Waarom
niet meezingen, meejuichen en mee-
dansen? Het moet toch mogelijk
zijn om tijdens een operetteuitvoe-
ring, wellicht gestimuleerd door de
lichtzinnige en lieflijke teksten
een praatje te maken met diegene

die binnen deze nieuwe entourage
naast je zit, staat of ligt. En deze
babbeltjes hoeven echt niet perse
operette tot onderwerp te hebben!
Ook een gezellig spelletje, ik denk
hierbij aan "mens erger je niet", moet
tot de mogelijkheden kunnen beho-
ren, of gewoon gezellig, weglopen.
Maar zoals het met zoveel nieuwe
iedeeën en dingen gaat, het zal wel
weer op een berg tegenstand stuiten.
Maar toch moeten we in de nabije
toekomst eens proberen na te gaan
of er iets van deze plannen te verwer-
kelijken valt. Deze ideeën, die overi
gens bij meerdere mensen leven, al
zijn ze dan niet direkt een fervent
operetteliefhebber, zullen er onge-
twijfeld toe bijdragen dat de operet-
te een nog intiemer karakter gaat dra-
gen.

9 augustus - 15 augustus

Geboren: Geen
Overleden: Geen
Ondertrouwd: Peter Jan Leeger

en Roeli Andrea van Zwieten de
Blom; Gerardus Wilhelmus Maria El-
zinga en Elza Jacoba Visser; Lamber-
tus Wilhelmus Hoffman en Alexan-
dra Elisabeth Beels; Jacob Roden-
burg en Josepha Euphemia Maria
Forsthövel.

Gehuwd: Geen.
Geboren buiten de gemeenten:

Mark Anton z.v. C.G.H. Sabelis en
H.C. den Duijn; Olga d.v. A.A. Grim-
berg en J.M. Antonides.

Overleden buiten de gemeente:
Anna Maria Vermeer, oud 74 jaar,
gehuwd geweest met C.C.A. Clemens;
Grietje de Vries, oud 73 jaar, gehuwd
geweest met A.J. Graffelman; Johan-
nes Nicolaas Antonius Busé, oud 73
jaar, gehuwd geweest met Agnes Kap-
penberg.

incl. BTW en ex General Motors Continental
fea
B 4R7

VAN LENT OPEL
Kamerlingh Onnesstraat 15

Zandvoort-Noord
telefoon 02507 - 5346
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nieuws
kort & klein
• De meeste deelnemers(sters) aan
de athletiektest, ter afsluiting van de
zomertraining van OSS op Duintjes-
veld, zijn voor het nogal scherpe eisen-
pakket geslaagd. Opmerkelijke resul-
taten werden afgelopen zaterdag be-
haald door de 11-jarige Marja Keur,
die op het nummer 60 m. hardlopen
een tijd maakte van 9.9 sek. en de
kastiebal 30 m. ver wierp. De 10-ja-
rige Peter de Vries wierp de bal over
een afstand van 37 meter

• Tijden zeilwedstrijden op het IJs-
selmeer in het afgelopen weekeind,
die meetellen voor het nationale kam-
pioenschap, hebben drie leden van de
watersportvereniging 'ZANDVOORT'
goede resultaten geboekt. In de
Simoun 485 klasse eindigde Dirk Brou-
wer als eerste en legde Coert Poelman
beslag op de tweede plaats. Bij de Si-
moun 445 klasse eindigde Dick Muller
als tweede. Aan de wedstrijden werd
in totaal door dertig vaartuigen, w.o.
boten uit W-Duitsland deelgenomen.

• De damesvoetbal-afdeling van
Zandvoortmeeuwen doet een beroep
op de liefhebbers vafi deze teamsport
zich bij het damesvoetbal aan te slui-
ten. Gelegenheid tot aanmelden en
deelname is mogelijk op de trainings-
avond, woensdag van 19.00-20.00 u.,
op het oefenterrein aan de van Len-
nepweg.

• De direktie van PTT-Zandvoort
deelt ons mede dat met ingang van
heden haar postagentschap, gevestigd
in een winkelbedrijf aan de Pasteur-
straat, voor alle postale handelingen
is gesloten. De post heeft de bestaan-
de overeenkomst met de eksploitan-
ten van de winkel inmiddels beëin-
digd. De PTT zoekt momenteel naar
een oplossing om het postagentschap
op een andere plaats te vestigen en
voort te zetten in nieuw-noord.

• Winnares van de ballonnenwed-
strijd, waaraan op 6 juli jl. door tien-
tallen jongens en meisjes werd deel-
genomen, is Michelle Crum uit de
Brederodestraat. Haar ballon kwam
terecht in het tiroolse Scheffau. De
overige prijswinnaars waren Menno
Trouw uit de Da Costastraat (Kot-
tenheim-Duitsland); Anuschka Bot-
tinga, Thorbeckestraat 9 (Helden-
Limburg); Martin v. Petegem, Dorps-
plein (Deurne-Nrd. Brabant); Jaquot
Versteege, Pakveldstraat (Loosbrook
-Nrd. Brabant) en Jolanda Kraaye-
noord, v. Lennepweg (Vreeswijk-
Utrecht).

• Op veler verzoek
organiseert de afde-
ling Zandvoort van
de Koninklijke Ne-
derlandse Maatschap-
pij voor Tuinbouw
en Plantkunde 21
augustus a.s. nog-
maals een avond-
wandeling door de
duinen van de
Amsterdamse Wa-
terleiding Mij.
Om zeven uur komt
men bij de ingang
aan de Zandvoort-
selaan om daarna op
weg naar de Oase de
gedragingen van de
in de duinen levende
dieren gade te slaan.
Het is niet onmogelijk
dat men op deze wan-
deling ook reewild
zal tegenkomen. Om
9 uur denkt men te-
rug te zijn. Aan de
wandeling, die ook
ditmaal weer onder
leiding staat van
deskundigen te weten
de heren KI. Castien
en J. van Honschooten
zijn geen kosten ver-
bonden. Samenkomst
dus Woensdagavond
21 augustus om 7 uur
bij de ingang aan de
Zandvoortselaan.

waterstanden

De hoogwaterstanden zijn als volgt
Zaterdag 17 aug. 2.35 -15.08
Zondag 18 aug. 3.24-15.54
Maandag 19 aug. 4.07-16.37
Dinsdag 20 aug. 4.51-17.21
Woensdag 21 aug. 5.36-18.03
Donderdag 22 aug. 6.20-18.47
Vrijdag 23 aug. 7.05-19.31
Springtij 20 aug. Doodtij 26 aug.
Voor het berekenen van de laag-
waterstanden gelieve men bfl boven-
staande uren 8 uur en 3 minuten
bij te tellen.

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein - Tel. 2129

wij groeien eruit I
Jammer, want 't is er zo knus .'

VANDAAG, VRIJDAG,. 16 AUGUSTUS

Zilver, glas, kristal, porcelein;
serviezen, sieraden, asbakken, etc.

]0-50°/o korting
uitsluitend j iontant Ruilen met mogelijk

a.j. schaap \*
zandvoort

Haltestraat 10. Tel. 02507 / 20 05

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

RENAULT6TL
Een zakelijke auto voor
door de week. Ideale auto
voor het weekend.
Vlakke vloer en vijfde deur.
Wegklapbare hoedeplank
en achterbank.

Nieuw uiterlijk.
Volledige uitrusting.
Benzineverbruik bij
100 km/uur 1 op 13.2.
Technische gegevens:
1108 cc-47 DIN pk -
135 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons het 112 pagina's dikke Renault-boek.
V Met foto's in veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een llti

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
02507-2323

RENAULT

l Voor de vele blijken van belangstel- |
ling en medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze lieve
vrouw en moeder

Wijntje Willemijntje Cornelia
Oliemans-van den Bosch

willen wij u allen langs deze weg heel
hartelijk dankzeggen.

D. Oliemans
Sjouk
Jaap
Jozien

Overveen, augustus 1974.
i Pernambucolaan 51. l

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 17 en zondag 18 aug.:

Zr. J. Havers, Gasthuishofje 27
tel. 2791.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 18 augustus:

9.15 uur: Pfarrer Jakob Fuhr,
Berlijn.
10.00 uur: Geref. Kerk
Ds. C. Mataheru Gemeenschap-
pelijke Geref .-Herv. dienst.

GEREF' KERK
Zondag 18 augustus:

10.00 uur: gemeenschappelijke
dienst herv.-geref. in de Geref.
Kerk, Julianaweg 15, voorgan-
ger ds. C. Mataheru
19.00 uur: ds. J.W. van 't Hoff,
Haarlem.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 18 augustus:

10.30 uur: dr. S.L. Verheus,
d.g. Amsterdam.

JEHOVA'S GETUIGEN.
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30
donderdagavond 8—9
komsten.

uur en
uur samen-

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE.
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

2307 Horlogerie C. Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB - service - dealer

2323 Autobedrijven "RINKO"
off. Renault dealer - off. Ford
dealer. Oranjestraat 2-12

2525 W. Schouten, technies advies-
bureau, gasverwarmingen

2754 Adm. Groene Kruis.



DEALER
Chrysler- Simca- Matra- Sunbeam

Autobedrijf

VERSTEEGE
o ZANDVOORT 02507-2^5

VOOR
Nieuwe ea gebruikte auto's

WONINGBOUWVERENIGING

eendracht maakt
macht

ZANDVOORT

Voor leden komen beschikbaar:
1. de flatwoning Flemingstraat 70, (woonkamer

3 slaapkamers, douche en centrale blokverwar-
ming) huurprijs f. 322,70 per maand.

2. de boven-duplexwoning"Nic. Beetslaan 10 bv.
(woonkamer, 3 slaapkamers, douche en zolder)
huurprijs f. 106,35 per maand

3. de garage Keesomstraat 55a,
huurprijs f. 40,- per maand.

4. de garage Keesomstraat 117a,
huurprijs f. 40,- per maand.

5. de garage Hazebroekstraat II,
huurprijs f. 35,- per maand.

Voor de garages hebben de bewoners van het betref-
fende blok voorrang op toewijzing.
De toewijzing van de woningen geschiedt op rangnum-
mer. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergun-
ning berust bij Burgemeester en Wethouders. Het in-
komen van het gezinshoofd is medebepalend i.v.m.
de hoogte van de maandhuur.
Inschrijving voor 20 augustus a.s. 19 uur, aan het
kantoor van de vereniging Noorderstraat l, onder
vermelding van rangnummer.
De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
donderdag 22 augustus a.s. om 2 uur in het gevel-
kastje, Noorderstraat l worden gepubliceerd.

Óók U!

Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*, na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

DEZE WEEK:
MAANDAG;
Den Haag - Madurodam
DINSDAG:
Volendam - Umuiden - Zaanse Schans
Marken
WOENSDAG:
Aalsmeer - Rotterdam - Delft
DONDERDAG:
Brussel - Antwerpen
VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op donderdag 22 augustus naar Brussel

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

omroepers

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M.VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

't (Kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor

kleuters, peuters, tieners
en grote mensen* met

kleinei maatjes
Buureweg 1—3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerstraat

TE KOOP aangeb. 2 pers.
sip. bank pr. n.o.t.k. Tel.
6231

Jonge dame, 21 jaar zoekt
een kamer met kook- en
wasgelegenheid. Br. buro
Zvrt. Krt. nr. 5900.

TE KOOP 60 patioblok-
ken a f. 2,50 p.st. Tel.
6882 na 18.00 uur.

Engelse dame goed hol l.
sprekend en schrijvend wil
graag vertaal werk aanne-
men. Br. buro Zvrt. Krt.
n r. 5901

Jong stel zoekt WOON-
RUIMTE b.v. zomerhuis
of iets derg. tel. 4317.

Gevr. hulp in de huish.
Modehuis PILLER, Kerk-
straat 4. Tel. 3397.

GRATIS af te halen jonge
poesjes. Dr. Kuyperstr. 11.

Autostalling gevraagd omg.
Burg. EngelbertstraatTel.
5533.

Personen tussen de 1.50
m. en 2.2Q m. opgelet ! !
Er is nog plaats voor:
2 jjongenswelpen 10 t/m
12 jr) 6 meisjeswelpen (10
t/m 12 jr.) 4 jongensaspi-
ranten (13 t/m 15 jr.) 5
meisjesjunioren (15 t/m
18 jr) 8 jongensjunioren
(15 t/m 18 jr.)
Aanmeldingen of inlichtin-
gen ('s avonds na 7 uur)
bij M. Paap, Burg. Beeck-
manstr. 34, Zandvoort.

Zondagmorgen VERMIST
op Camping "Duinrand"
grijs DWERGPOEDELTJE
teefje, 8 maanden oud.
Gehandicapt dochtertje
daardoor zeer gedupeerd,
f. 200," BELONING
Amsterdam, tel. 020-
733246.

TE KOOP rode eend
i.g.st. pr. f. 800,--Tel.
5060 na 18.00 uur.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Uennepweg 75

ATTENTIE A.U.B.
VOLGENDE WEEK AL BEGINNEN DE

valcantiesluitïng
VAN DE

GESLOTEN
VAN 19 AUGUSTUS T.M. 31 AUGUSTUS

Slagerij Burger

Slagerij Koning

SCHOOLSTRAAT 3

HALTESTBAAT 3

Slagerij van Dijk
STATIONSTRAAT 12

LET OP (VAN 26-8 — 14-9)

GESLOTEN
VAN 2 SEPTEMBER T.M. 14 SEPTEMBER

Slagerij Cor v. Eldik
HALTESTRAAT 12

Slagerij Henk v. Eldik
JAN STEENSTRAAT l b

Slagerij Vreeburg
HALTESTRAAT 54

omroepers omroepers

Gevr. werkster 1 ocht. p.
week, tel. 3910

WONINGRUILIN
ZANDVOORT

Te huur aangeb. winkel-
pand event. m. bovenwo-
ning. Gevr. vrij beneden
huis. Te bevr. Tolweg 18.
Tel. 62 92

TE KOOP rond goudbr.
gaskacheltje i.z.g.st. prijs
f. 90,-. Kostverlorenstr. 72

Gevr. voor tijdelijk (2 a 3
ocht. p.w.) net meisje v.
9 - 12 u. voor lichte huish.
werk. Weekeinds vrij f. 4,-
p.u. Tel. 37 58,

TE KOOP groot bankstel
goud-geel velour in pr. st.
Tel. 44 82

TE KOOP z.g.a.n. dames
brommer. Puch Maxi. Tel.
2273.

Jong gezin zoekt WOON-
RUIMTE per 1 oktober
Tel. 68 77

WU GEVEN DE HOOG-
STE WAARDE.
Lompen, kranten, koper
lood, Zink, Alum., IJzer
Zolderopruimingen.
Inkoop pakhuis. Ook halen
Hofdijkstraat 22 en 13
Tel. 4376. Bij zwembad
ook zaterdags.

PARKETVLOEREN•
reeds vanaf f 32,- per m2

inkl. spaanplaat ondervloe-
ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg

Tel. 2907-5117.

Beleggingshuizen te koop
gevraagd. Tel. 4479 Emma-
weg 13.

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen.

cxSrbehandeling.
voetbehandegling, etc

Hondenspecialiste
sinds 1955

Troelstrastraat 7. tel. 4939

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9 Zandvoort NU OOK IN

Telefoon 5655 ZANDVOORT
Voor schilder-, wit- en be- KUNSTGEBITREPARATIES

Telefoon 4365
Binnen één uur klaar.

hangwerk tegen conoure-
rende prijzen.

pi-nottio
Achterweg

KINDER- EN BABYKLEERTJES
St. Tropez, Haltestraat 59'(doorlopen naar achteren)

TINO TRUITJES maten 104 t/m 146 f. 4.50

NYLON SOKKEN schoenmt. 23 t/m 38 f. 1,35
LEUK ZOMER-NACHTHEMD

maat 116/152 f. 12,95
JONGENS ZWEMSHORTS

maat 110/164 v.a. f. 6,50

MEISJES BIKINI'S maat 104/116 NU f. /.UU

MEISJES SHORTS jeans f. 9,50

JURKEN - ONDERGOED - ENZ.

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

Wegens uitbreiding van ons assortiment ver-
lichtingsartiketen en daarmee gepaard gaan-
de productieverhoging vragen wij:

a; PERSONEEL VOOR PLOEGENDIENST,
(maandag t/m vrijdag), voor onze afdeling
perserij.

b) 65 plusser, voor haJve dagen, werktijden
nader overeen te komen, voor onze afde-
üng nabewerking.

Aanmelden CORODEX B.V

Nborderduinweg 48, tel. 25 41



HEEFT U BIJ MIJ AL EEN BORRELTJE GEDRONKEN.
RADIO PEETERS, HALTESTRAAT 56A, TEL. 3618

ga er eens uit!
Neem uw VROUW of VERLOOFDE mee
voor een gezellige dansavond op zaterdag
24 augustus a.s. in

Gebouw „De Krocht
levende muziek

J J

Benzinestation "DE ZUID"

Ir. Friedhoffplein (t/o de Sterflat)

Zandvoort Telefoon 4770

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Aan het benzinestation zijn vanaf heden ook
verkrijgbaar

W A N D E L K A A R T E N

voor de
AMSTERDAMSE WATERLEIDING-DUINEN

(50 cent per persoon per dag)

Wandelkaarten zijn geldig op de dag van afgifte of op
een andere dag naar keuze.

Bij de ingang van het duingebied aan de Brederodestraat
is ruime parkeergelegenheid aanwezig.

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5064, b.g.g. 2845.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneastraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gediol install. Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

adverteren
bel
2135

DANS- en

BALLETCENTRUM

JOHN DE BOER

Zandvoort;
Gasthuisplein 4A tel. 3713

Velsen-IJmuiden;
Velserduinplein 3 tel. 02550-15064

DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE
MODERN
Style dansen
Zuid amerikaanse dansen
Mode-dansen Bop, Modern Rock
Clubs voor elke leeftijd

voor kinderen
en

volwassenen

BALLET

Modern

Klassiek

Jazz

Dansen vernieuwt zich steeds. Nieuwe muziek, nieuwe ritmen, nieuwe
stijl, nieuwste dans.
Inschrijving vanaf maandag 12 augustus a.s. van 19-21 uur.
Prospectus wordt op aanvraag toegezonden.

Wij zijn te horen op Hilversum III vanaf 15 augustus.

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS, WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 - TEL. 29 14

BOVENWONING TE KOOP

aan Burg. Engelbertstraat 17 rd.
Ind.: entree, bergruimte, kelderkast, woonkamer

3 slaapkamers, keuken, douchegel., toilet
en zolder.

Koopsom f. 85.000,- k.k.
Inlichtingen: Mak. o.g. H.W. Coster, Tel. 5531.

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT CREMATIE

Keesomstraat 61 Telefoon 5351

Loodgieters-
werkzaamheden

DOUCHE CABINES
DAKLEKKAGES

SANITAIR
Door mobilofoon snellere service

BOUMAN
HALTESTRAAT 32 TEL 4161

H. W. COSTER
Makelaar o.g. udN.B.M.enM.c.c.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

E. van der Linden
INTERIEURVERZORQINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparketraat 14 • Zudvoort • Telefoon 4973

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en onderhoud vanjnbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 006—D 2706
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de intieme pleintjes en straatjes
van de noordbuurt

Foto's Frans G r oen hè i de

De resultaten van het door dik en dun door het gemeentebestuur van Zandvoort
verdedigde saneringsplan van de stedebouwkundige Ir. Mix voor de oudste leef-
en woongemeenschap van Zandvoort zijn vooral op zonnige dagen en weekeinden
zichtbaar. Volgens het gemeentebestuur werd het plan geboren uit de wens een
einde te maken aan de verpaupering van de buurt en het weinige dat nog als
karakteristieke dorpsbebouwing bestaat te handhaven, alsmede het scheppen van
intieme pleintjes waar men in alle rust en stilte van de omgeving kan genieten.

nieuws
kort & klein

• Tengevolge van een hartaanval is
zondagmiddag op eeh camping nabij
Gorkum brigadier G. Brandse van de
Zandvoortse verkeerspolitie, overleden.
De heer Brandse, die vele jaren aan het J

politiekorps van de badplaats verbon-
den is geweest, bereikte de leeftijd
van 47 jaar. De teraardebestelling is
vastgesteld a.s. donderdag 22 augustus
om 15 uur op de algemene begraaf -
plaats van de gemeente in Zandvoort-
noord.

• Vrijdagmiddag kwam de zandvoortse
vrijwillige brandweer in aktie voor de
bestrijding van twee duinbranden
langs de spoorlijn Haarlem - Amster-
dam in de omgeving van de Kamer-
lingh Onnesstraat. De brandweer had
slechts korte tijd nodig om het vuur
te bedwingen.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

• Zaterdagmiddag hebben leden van
de Zandvoortse Reddingsbrigade een
18-jarig duits meisje uit zee gered.
Het meisje, dat de zwemkust niet
meester was, had zich te ver in zee
gewaagd en zag geen kans meer terug
te keren. Zij werd bijtijds opgemerkt
door de kustbrigade die haar aan
boord van een vlet nam en veilig naar
het strand bracht.

• Een bliksemkollekte van de ZRB
onder de duizenden mensen die afge-
lopen zondag het strand bezochten,
leverde een bedrag op van f. 3.777,69.
Wel een bewijs dat de brigade zich in
een grote populariteit onder de strand-
bezoekers mag verheugen.

• De tweede en laatste zomerbridge-
drive, georganiseerd door de Zand-
voortse Bridgeclub, vindt plaats op
dinsdag 27 augustus a.s. De drive zal
worden geleid door de heer M. Kruijfi.

• Het badminton-seizoen 1974-'75
van Sporting Club Zandvoort begint
in de eerste week van september.
De speeltijden voor dames en heren
zijn: dinsdag 22.00 tot 23.30 uur en
vrijdag 19.00 tot 20.30 uur, 20.30
tot 22.00 uur en 22.00 tot 23.30 uur.
De speeltijden voor de jongeren zijn:
vrijdag 17.00 tot 18.00 uur (7 tot 11
jaar) en vrijdag 19.00 tot 20.30 uur
(12 tot 16 jaar).
Voor inlichtingen en opgave kan men
terecht bij het sekretariaat, Linnaeus-
straat 1-4, tel. 3585.

huldiging in Montreal

roy schuiten
«

wereld
kampioen
De Zandvoortse wiekenner Roy Schuiten is in het Canadese
Montreal eergisteren de nieuwe wereldkampioen individuele
achtervolging voor prof s geworden.

In de finale versloeg hij zijn voornaamste tegenstander de
Belg Bracke en behaalde daarmee het goud.
De supportersklup *'Roy Schuiten " is direkt na het bericht begonnen
met het treffen van voorbereidingen de nieuwe wereldkampioen bij
aankomst in.zijn woonplaats te huldigen.

Zij die hieraan een financiële of daadwerkelijke bijdrage willen
leveren kunnen zich in verbinding stellen met Klaas Koper, tel. 4833.
Giften kunnen vanaf heden worden gestort bij de Rabobank onder
nr. 57343 t.n.v. de supportersklup "Roy Schuiten". De datum van
aankomst van Roy en het tijdstip van de huldiging - o.a. een offi-
ciële ontvangst op het bordes van het gemeentehuis en een rondrit
door Zandvoort - zullen nog nader worden bekend gemaakt.



plant was favoriet
op standwerkerskonkoers

Sll familjeberichten familieberichten

Heden is na een langdurige ziekte van ons heengegaan mijn lieve Man, onze
zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader, onze beste Zoon, Broer, Zwager
en Oom

JOHAN KOOKE
op de leeftijd van 55 jaar.

uit aller naam:

E.E.E. Kooke-Wolff

Zandvoort, 18 augustus 1974.
Lorentzstraat 327.

GEEN BEZOEK AAN HUIS

De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van de Mariastichting
te Haarlem, ingang Kamperlaan.
Bezoek aldaar 's middags van 2.00-3.00 uur en 's avonds van 7.00-7.30 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben op donderdag 22 augustus a.s.,
om 14.00 uur, op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek vanaf Lorentzstraat 327 circa 13.45 uur.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraardebestelling.

Twintig jaar geleden werd in Zand-
voort ook al eens een standwerkers-
konkoe/s gehouden, wist de eerste
pr'jswinnaar, de heer Van der Poel
ta vertellen. Maar onder de talrijke
anwezigen zal er wel niemand ge-

o/eest zijn die zich dit herinnerde.
Het was voor allemaal dan ook wel
iets heel nieuws, standwerkers op de
Grote Krocht, die Zondagavond om
het hardst hun waren stonden aan te
prijzen.

Er waren artikelen die grif van de
hand gingen, b.v. een vruchtenappa-
raatje, een zak vol verschillende soor-
ten chocoladerepen, en veel omstan-
ders gingen naar huis met een plant.
Misschien hadden ze er helemaal geen
behoefte aan maar ze moesten wel
van mevrouw Kasting, die later win-
nares van de derde prijs zou worden.
Maar we hadden de indruk dat het
publiek voor pannen, schroevendraai-
ers, verf en groentensnijapparaten
niet enthousiast was te krijgen en ook
de paraplu's gingen niet erg. Trouwens,

wie er na deze zomer nog geen heeft
is toch niet voor verbetering vatbaar.
Veertien kooplieden namen deel aan
het konkoers, dat door de V.V.V. m
samenwerking met de Vereniging
voor de Ambulante Handel was ge-
organiseerd. Aan de talrijke aanwezi-
gen, die dank zij het mooie weer ge-
bleven waren om de prijsuitreiking bij
het V.V.V. kantoor bij te wonen,
stelde direkteur Hilbers de jury voor,
die bestond uit de heren M.P.F. Jou-
stra, D. van den Nulft en E. van Tette-
rode. De voorzitter van de jury, de
heer van Tetterode maakte daarna de
prijswinnaars bekend. De derde prijs
was, zoals we reeds schreven, voor
mevrouw Kasting van de aalsmeerse

mevr, kraan • meeth

Bloemenhandel H.F. Kasting, die een
doos met glazen in ontvangst mocht
nemen. De winnaar van de tweede
prijs was de heer Reijenga (van de hor-
loges) die bij een doos met glazen een
fles geestrijk vocht kreeg en de eerste

Foto

Frans
van
Loon

prijs was voor de heer van der Poel, die
de gehele avond de omstanders had ver-
maakt met zijn kommentaar bij het in-
pakken van de chocoladerepen. "Jopie"
zoals hij zichzelf voorstelde, kreeg
een sjerp in de Zandvoortse kleuren en
bedrukt met de woorden "Kampioen-
schap Zandvoort 1974" omgehangen,
een boeket bloemen en een door de
heer Loogman vervaardigde skulpture
van een Zandvoortse visser. De heer
van der Poel, die reeds 41 jaar in het
vak zit, dankte namens zijn mede-
standwerkers de V.V.V. voor de orga-
nisatie en de omstanders voor hun
reakties, want sukses van standwer-
kers valt of staat met reakties van het
publiek, aldus de heer van der Poel.
Hiermee kwam een eind aan een
leuk evenement, dat beslist waard is
eens herhaald te worden.

voor
abonnement
bellen 2135

nieuws
kort & klein
• Namens de vertegenwoordigers
van de pvda, cda en vvd heeft de
fraktievoorzitter van de vvd in de
gemeenteraad, de heer J. Attema, ge-
noemde partijen alsmede de psp-ppr
kombinatie en inspr. nu uitgenodigd
voor het bijwonen van een openbare
vergadering, op maandag 26 augustus
a.s., in het Gemeenschapshuis.
Tijdens deze bijeenkomst, die om 8
uur begint, zullen pvda, cda en vvd
informatie verstrekken over de toe-
komstige samenstelling van het kol-
lege b en w en nader overleg plegen
over de samenstelling van de raads-"
kommissie van bijstand en advies.

• De psp-ppr Zandvoort belegt op
vrijdag 23 augustus a.s. een openbare
vergadering waar o.m. van gedachten
zal worden gewisseld over de uitno-
diging van de pvda, cda en vvd om op
26 augustus desl te nemen aan bespre-
kingen over de samenstelling van raads-
kommissies. Verder zal de zetelverde-
ling in de Kennemerraad en 'de eerste
zitting van de nieuwe gemeenteraad
op 3 september a.s. aan de orde komen.
De bijeenkomst van de progressieve
kombinatie begint om 20.30 uur.

zand-
voort
door
de
mand

Nadat de vaste medewerker van de
Haagse Post, John Jansen van Galen,
zijn lezers vorige maand meedeelde
dat er in Zandvoort niets te beleven
valt dat de moeite van het vermelden
waard is, komt ook de Kon. Noord
Zuidhollandse Reddingmij tot deze
trieste konklusie. 'Vorig jaar is er
weer geen scheepje voor de kust van
Zandvoort vergaan', zo wordt in het
jaarverslag over 1973 van deze orga-
nisatie bericht. Een informatie die
wij ontlenen aan het Haarlems Dag-
blad dat over de stukken de beschik-
king heeft. In die stukken rapporteert
de sekretaris-penningmeester van het
redstation Zandvoort, de heer K.C.
v.d. Mije Pzn., 'dat de laatste spek-
takulaire redding voor de kust van
de gemeente al weer twintig jaar oud
is' en hij slaakt daarop de verzuch-
ting, 'dat het heel wat van de beman-
ning van de reddingboot eist om toch
goed geoefend te blijven, als je niet
daadwerkelijk kunt optreden'. Men
kijkt daarom een tikje afgunstig naar
Egmond en Castricum waar schepen
eerder geneigd blijken zich op een
zandbak of op het strand te werpen.
Dat stimuleert de paraatheid van de
bemanningen van de aldaar aanwe-
zige reddingboten, een stimulans
die men in Zandvoort nu al twin-
tig jaar moet ontberen. De graad van
geoefendheid is er ten onzent niet min-
der om, maar toch het stemt tot
nadenken i. Waar zou het toch aan lig-
gen, dat onze kuststrook nooit wordt
aangedaan door een Panamees of een
schuit uit Honkong? Zeker niet aan
het weer, dat vooral de laatste tijd
de ene zware oceaandepressie na de
andere produceert en daarbij niet
zuinig omspringt met het gebruik van
de bijbehorende rekwisieten: hagel,
wolkbreuken, windstoten en naar be-
neden afgeronde temperaturen. Nee
het weer geeft zich alle mogelijke moei-
te oceaanreuzen in onze richting te
stuwen, soms onder druk'van huizen-

hoge goljjen.
Het plaatselijk horekabestand kan het
ook niet zijn.
Zandvoort telt genoeg etablissementen
om een gestrande varensgezel na een
moeizame worsteling met de baren
met geestrijk vocht te laven. Ook on-
ze verbindingen met het achterland
zijn uitstekend. Rond 1900 hadden
wij al een rechtstreekse treinaanslui-
ting met Basel en onze vvv-direkteur
Hilbers gaat 'er prat op dat je vanuit
Zandvoort binnen een uur alles kunt
bereiken wat er in Nederland op toe-
risties gebied te beleven valt'. En hij
somt op: 'historiese stadjes, de parle-
menten, niet dat nou altijd maar
stedeschoon dus. En luchtrekreatie:
Schiphol. Eigenlijk alles'.
Onze opvangmogelijkheden kunnen de
zeeman toch ook niet weerhouden op
een zandbak te lopen. We beschikken
over meer parkeerruimte dan we op-
kunnen. Het raadslid Weber (pvda)
heeft daar onlangs in een kommissie-
vergadering nog op gewezen, toen hij
meedeelde, dat b.v. in de omgeving van
de Keesomstraat 50 o/o van de aanwe-
zige parkeervakken niet of nauwelijks
met de nek wordt aangekeken. Hij for-
muleerde het anders, maar het kwam
er wel op neer.

Wat maakt ons toch zo afstotend
in de ogen van de schepeling? Er ligt
nu al dagenlang een tanker of ertsboot
voor onze kust voor anker in afwach-
ting van een plaatsje aan een van de
steigers van hoogovens. Het schip wordt
dag en nacht bestookt door de elemen-
ten maar lijkt niet van zins nader tot
ons te komen. Het geeft zelfs geen en-
kel teken van genegenheid voor onze
zandbanken en ons fraaie en gastvrije
strand: het breedste van Europa nog
wel. Meestal ligt de romp van het
vaartuig met de achterzijde naar Zand-
voort gekeerd. Het is net of het daar-
mee iets wil uitdrukken. Iets heel on-
aangenaams. In feite een situatie om
uit je vel te springen. Is onze kust soms

minder dan die van Egmond en Cas-
tricum? Plaatsen die buiten een straal
van vijftig kilometer nauwelijks enige
bekendheid genieten en desondanks
in trek blijken bij opvarenden uit oost
en west.
We zouden natuurlijk een beroep
kunnen doen op de hier verblijvende
Rijnlanders. Er schuilt vast wel een
sirene onder die de schepelingen naar
de kust kan lokken met een lied. Maar
nee, dat geeft maar onaangename in-
ternationale verwikkelingen.
Inmiddels blijft het een raadsel, ja,
een mysterie, waarom er geen vracht-
vaarder, platbodem of zelfs piepklein
kajuitjacht -zoals laatst in Noordwijk
- Zandvoort wil aandoen.
Teneide aan die kwellende onzekerheid
een eind te maken hebben wij gister-
avond via radio Scheveningen deze
kwestie voorgelegd aan de bemanning
van een passerende bananenboot uit
Havana op weg naar Kopenhagen.
*Waarom nooit eens op het strand van
Zandvoort, over',
't Is daar meestal rotweer, over en
sluiten'.

-Deze Zandvoort door de mand werd
geschreven voor het weer aanmerkelijk
verbeterde, de voor de kust voor anker
liggende tanker of ertsboot nog niet
was vertrokken en de bemanning van
de vrachtboot uit Havanna, na de la-
ding bananen te hebben gelost in Ko-
penhagen, op weg naar huis voor de
kust van Zandvoort als één man over-
boord sprong. In de richting van het
strandgedeelte waar het de laatste
dagen regent van processen verbaal.
Want buig blijft het in Zandvoort.
Ook als de zon schijnt -

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
20.00 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

2307 Horlogerie C. Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB - service - dealer

2323 Autobedrijven "RINKO"
off. Renault dealer - off. Ford
dealer. Oranjestraat 2-12

2525 W. Schouten, technies advies-
bureau, gasverwarmingen

2754 Adm. Groene Kruis.

De start van het nieuwe schooljaar '74-
'75 valt samen met het begin van het
gymnastiek- en turnprogramma van
OSS voor jongens en meisjes, de jazz-
gymnastiek voor meisjes en de dames
'blijf fit' lessen. Met ingang van heden
worden de kursussen hervat in de navol-
gende gymlokalen en op de navolgende
tijden:

Oranje Nassauschool (v/h Wilhelmina-
school) ingang Lijsterstraat.
Maandag: jongens 7 t/m 10 jaar van
6.30-7.30 uur; jongens 11 t/m 15
jaar van 7.30 - 8.30 uur en heren (alle
leeftijden) van 8.30 - 9.30 uur.
Dinsdag: meisjes 6 t/m 9 jaar van 6.30
- 7.30 uur; meisjes 12 jaar en ouder van
7.30 - 8.30 uur en dames (blijf fit) van
8.30- 9.30 uur.
Donderdag: kleutermeisjes van 4.00 -
5.00 uur; kleuterjongens van 5.00 -
6.00 uur; meisjes 7 f/m 9 jaar 6.30 -
7.30 uur; metejes 10 t/m 15 jaar 7.30
- 8,30 uur en dames van 8.30 - 9.30 uur.
Dinsdag: Wim GertenbachschooJ (Zand-
voortselaan ingaande 20 augustus),
jazz-gymnastiek: meisjes van 7.00 -
8.00-uur en dames van 8.00 - 9.00 uur.
Donderdag: Hannie Schaftschool (Corn
Slegersstraat)
Peuters t/m 5 jaar van 3.30 - 4.30 uur.
Vrijdag: dames (blijf fit) van 9.30-
10.30 uur 's morgens.
Keurturnen op woensdag en vrijdag
(alleen na een test).

waterstanden

De hoogwaterstanden zijn als volgt
Woensdag 21 aug. 5.36-18.03
Donderdag 22 aug. 6.20-18.47
Vrijdag 23 aug. 7.05 -19.31
Springt!} 20 aug. Doodtij 26 aug.
Voor het berekenen van de laag-
waterstanden gelieve men bij boven-
staande uren 8 uur en 3 minuten
bij te tellen.

adverteren
bel
2135



rolgordijnen
In machtig mooie dessins.

Compleet vanaf

~
nu

vouwdeur en wand
Het nieuwste systeem
past overal vanaf slechts

nu

grote partij triplex
en ander

plaatmateriaal
met lichte schade

korting
minimaal 25 ̂
maximaal 75%

wandstruktuurverf

In de meest
moderne kleuren

2,5 liter
van
1420 nu

(75

gipsplaten745
g 60

1030

1650

260 x 60 cm
300x60 cm
360x60 cm
260x125 cm
300x125 cm 19 05

black &decker
boormachineset
Bestaat uit 4-toeren boor-
machine, 1 steenboor 5 mm
1 staalborstel.1 poetsvacht,
vlakschuurhulpstuk, rubber
steunschijf, 6schuurschijven.

van
139.-nul

voor

en

vakman1

amateur
sanitair + aansluitmaterialen.ijzerwarenü
gereedschappen, wand- en vloertegels,
alle houtsoorten, lijstwerk, wandmaterialen,
verf. lijmen en kitten geweldig assortiment

openingstijden:ma 1-6 / di wo.do.vrij:8.30-6/ za 9-4
alle prijzen inklusief b.t.w. en zolang de voorraad strekt

•̂

karwei .
centrum
haartem

Bovenstaande aanbiedingen geldig t/m 31 augustus 1974. Eventueel alles op maat gezaagd! burgwal 76 / Haarlem / telefoon (023) 325650

NOORDHOLLANDS PHILHARMONISCH ORKEST
DIRIGENT: ANDRÉ VANDERNOOT

Seizoen 1974-1975 - Concertgebouw - Haarlem

GastdirigentemGéza Anda, Willem van Otterloo, Jerzy Katlewicz, Otakar
Trhlik, Heinz Wallberg, Paul Hupperts

Gastorkest: Radio Kamerorkest

SERIE A 6 dinsdagavondconcerten op
I okt, 5 nov., 3 dec., 7 jan., 4 febr., 4 maart

Solisten:
Hans Richter-Haaser, Daniel Wayenberg, Maria Tipo- piano,
Ruggiero Ricci, Gijsbert Beths - viool,
Susanna Mildonian - harp
Abonnement 6 concerten (40,- (a.i.) c.j.p. geldig

SERIE B 6 vrijdagavondconcerten - Populaire Landenserie - op
II okt, 15 nov., 13 dec., 17 jan., 14 febr., 14 maart

Solisten:
Géza Anda, George van Renesse, Dubravka Tomsic - piano,
Jennie Veeninga, Hebe Dijkstra, Henk Smit - zang,
Vera Beths - viool, Ronald Applegate - hoorn,
Jean Decroos - violoncello
Abonnement 6 concerten f 30,- (a.i.) c.j.p. geldig

SERIE C 6 vrijdagavondconcerten op
18 okt, 22 nov., 20 dec., 24 jan., 21 febr., 21 maart

Solisten:
Albert de Klerk, Dorthy de Rooy, Kamiel d'Hooghe,
Bernard Bartelink, Simon C. Jansen, Piet Kiel - orgel,
MarilynTyler, Henk Smit -zang, Gerard Jarry, Bouw Lemkes
en Jeanne Vos - viool, Theo Bruins - piano,
Henk van Ulsen - voordracht, m.m.v. Haarlemse Koorunie
Abonnement 6 concerten 125,- (n.i.) cj.p. geldig
3 Voorstellingen Toneelgroep Centrum f10,-

Abonnemenlsverkoop aan het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, Haarlem, tel. 320994

Voor bespreekdata zie uitgebreide prospektus met programmagegevens, die verkrijgbaar is
bij het Concertgebouw en de administratie van het N.P.O., Lange Begijnestr. 13rd., tel; 319248

DANS- en

BALLETCENTfiUM

JOHN DE BOER

Zandvoort;
Gasthuisplein 4A tel. 3713

Velsen-IJmuiden;
Velserduinplein 3 tel. 02550-15064

DANSEN IS PLEZIER VOOR TWEE
modern ballet
Style dansen
Zuid amerikaanse dansen
Mode-dansen Bop, Modern Rock
Clubs voor elke leeftijd

voor kinderen
en

volwassenen

Modern

Klassiek

Jazz

Dansen vernieuwt zich sleeds. Nieuwe muziek, nieuwe ritmen, nieuwe
stijl, nieuwste dans.
Inschrijving vanaf maandag 12 augustus a.s. van 19-21 uur.
Prospectus wordt op aanvraag toegezonden.

Wij zijn te horen op Hilversum III vanaf 15 augustus.

éeeftu
denatuur

terug...
Er la nog frisse lucht, erzijn
nog vogels en bloemen.
Trek «r fl]n op de flets op ultl

omroepers

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
'PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Wordt nu lid van de basket-
balvereniging

TYPSOOS LIONS ! !
Er is nog plaats voor:
1 jongenswelp (10 t/rn 12
jr) 5 meisjeswelpen (10
t/m 12 jr) 4 jongensadspi-
ranten (13 t/m 15 jr) 4
meisjesjunioren (15 t/m 18
jr) 9 jongensjunioren 15
t/m 18 jr).
Aanmeldingen of inlichting
gen 's avonds na 7 uur bij
M. Paap, Burg. Beeckman-
str. 34, Zandvoort.

TE HUUR gevr. kam. of
etage met gebr. v. keuk.
en douche, liefst in centr.
Br. onder nr. 6000 buro
Zandvoortse Koerant.

TE KOOP aangeb. beel-
dig 6 arms kroontje
f. 50,--. Oranjestr. 17 zw.

kstraaz
nieuwendüKSTamsterdam

metdea\\ernieuwste
^atenstaatvooru
openinamsterdam
en \nzandvoort.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

VERMIST kl. soort lapjes-
poes, naam Borris, plm.
2 jr. vrij schuw. Gaarne
terug te bezorgen, Zeestr.
45. Tel. 5814.

slagerij v.d. heiden
IS GESLOTEN

V.AN 2 TOT/MET 14 SEPTEMBER

omroepeftjes
bellen 2135

u er wel eenó genoeg oan.... ?
de hele dag via kranten, radio en 's avonds op de
buis te worden gekonfronteerd met het miljeu? Te
moeten horen dat u niet voldoende milieubewust
bent? Nou, dan wordt het tijd dat u er iets aan
doet. Aan het miljeu natuurlijk. Want alleen in een
leefbaar miljeu kan datgene tot ontwikkeling
komen wat u zo na 't hart ligt. Een goed en
prettig leef-, woon- en werkklimaat voor u en uw
gezin, uw naaste omgeving en noem maar op.
U kunt er dus nooit genoeg van krijgen er aan
te worden herinnerd dat u milieubewust moet
worden, nietwaar?
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KEMTHAARLAK
ALUMINIUM FOLK 25mtr.
SLAGROOM V4UTER
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AUTO-MATTEN
ruige kwaliteit-alle automerken
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GUIRLANDES
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eveneens
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POP„LEILA"
een pronkstuk
zolang de voorraad
strekt:

deze ondeugende
A AD is liefst
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elders£.9Jï bij ons:

XYLOFOON
een mooi stuk
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hier
staat
uw
brief
Geachte redaktie.

Tijdens de onlangs gehouden vergade-
ring van de raadskommissie van advios
en bijstand voor algemene zaken vroeg
het kollege van b en w advies over de
vraag of het wenselijk is de percelen
Koninginneweg 3 t/m 13 te bestemmen
tot huizen die - zoals nu het geval is-
bewoond moeten worden door twee
gezinnen, één op de paterre en één op
de verdieping.
Aanleiding tot het vragen van dit ad-
vies was de groeiende behoefte aan
kleinere woningen, zo lichtte de burge-
meester toe.
Nu zal in de kring van de bewoners van
de betrokken woningen de behoefte tot
k leine behuizing wel niet al te groot
zijn aangezien het hier om zeer
kleine woninkjes gaat die eigenlijk aan
de eisen van vandaag niet meer voldoen.
Er is dan ook iets geheel anders aan
de hand; het is namelijk zo dat twee
eigenaars-bewoners de wens te kennen
hebben gegeven hun huizen, elk be-
staande uit twee woningen, zodanig te
verbouwen dat één woning ontstaat,
die men na deze ingreep elk zelf wil
bewonen.
Onder het huidige bestemmingsplan is
dit mogelijk zodat het kollege - ingevol-
ge art. 21 van de plaatselijke bouwver-
ordening - de verguning tot deze ver-

- bouwingen wel zal moeten geven.
De konklusie lijkt dan ook wel gewet-
tigd dat men met dit stuk gelegenheids-
wetgeving tracht de betrokken huis-
eigenaren van hun huidige rechten te
beroven door het onmogelijk te maken
hun belangen behoorlijk te doen af-
wegen tegen die. van hun beneden -
resp. bovenbuur/huurder door de on-
afhankelijke rechter.
Een aantal jaren geleden nam de ge-
meenteraad van Zandvoort zijn toe-
vlucht tot een soortgelijke manoeuvre
- eveneens onjuist voorgelicht door
het kollege - door in de verordening
behorende bij de Woonruimtewet '47
de bepaling op te nemen dat het ver-
boden is twee woningen tegelijk te
bewonen. Deze bepaling heeft nooit
de werking gehad die men ervan ver-
wachtte omdat de konstruktie niet
werkbaar bleek. Na verbouwing van
twee woningen tot één is er immers
geen sprake meer van het bewonen
van twee woningen tegelijk.
In dit verband moet gewezen worden
op het feit dat de woningbouwvereni-
ging EMM in het bezit is van een groot
aantal zogenaamde duplekswoningen,
woningen waarvan het juist de bedoe-
ling is ze als paren samen te voegen
indien de omstandigheden dat toela-
ten. De vereniging die eigenaresse
is van deze woningen heeft geen be-
langen die strijden tegen het zonodige
kontinueren van de bestaande toestand.
Niettemin legt men EMM geen stro
breed in de weg als men twee dupleks-
wonjngen samenvoegt tot één als de
gelegenheid zich voordoet.
Als het nu waar is dat er behoefte be-
staat aan goedkope, kleine huurwonin-
gen - en dat zal best waar zijn - waar-
om tracht men dan kleine, individuele
partikuliere huiseigenaren deze wonin-
gen gedwongen ter beschikking te
stellen ten koste van hun eigen woon-
genot, terwijl dit soort woningen in
handen van eksploitanten in de woning-
wetsfeer volledig ongemoeid worden
gelaten.
Het is wel duidelijk dat het door de
voorzitter van de kommissie voor al-
gemene zaken gesignaleerde probleem
veeleer opgelost zal moeten worden
door de zeggenschap van het kollege
over de thans bestaande door hem be-
doelde woningen te vergroten.
Het kan niet juist zijn door middel van
een onjuiste voorstelling van zaken de
problemen op dit stuk volledig af te
wentelen op een klein aantal partiku-
lieren die volstrekt terecht aanspraak
maken op de hen in eigendom toebe-
horende woonruimte.

(K.J.W. van den Broek)
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laat racecircuits vallen
onder bepalingen
van hinderwet
stelt ambtenaar voor
De plaatsvervangend chef van de afde-
ling miljeuhygiene van de provinciale
griffie van Noord-Holland, de heer J.
A. Monster, heeft in het wekelijks ver-
schijnend mededelingenblad van de
Algemene Bond van Ambtenaren een
uitvoerig pleidooi gehouden voor'het
stellen van racecircuits onder de bepa-
lingen van de hinderwet.

Zonder het circuit van Zandvoort ook
maar een^enkele keer met name te
noemen is het artikel van de hoofd-
ambtenaar duidelijk geënt op de situ-
atie in Zandvoort, dat zich zoals men
weet in het bezit van een dergelijk ob-
jekt mag verheugen. Het woord verheu-
gen wordt door de heer Monster in
zijn artikel met de nodige reserve ge-
hanteerd. Hij plaatst het dan ook tus-
sen aanhalingstekens.
In het begin van zijn artikel stelt de
heer Monster vast dat 'een circuit voor
auto- en motorraces voor het leefkü-
maat in de omgeving dezelfde spannin-
gen oplevert die nogal eens zichtbaar
worden rond industriële vestigingen'.
Die spanningen ontladen zich niet zel-
den door een konfliktsituatie tussen
het gemeentebestuur en een aktieko-
mite. Het gemeentebestuur, schrijft de
heer Monster, tracht alle rond', het
hinderobjekt samenhangende belan-
gen te koördineren, terwijl het aktie-
komite slechts een belang voor ogen
heeft: de likwidatie van het overlast
bezorgende objekt of het terugbren-
gen van de hinder tot voor het komi-
te aanvaardbare proporties. Het is
vervolgens een gevoel van weerloos-
heid, door het ontbreken van gelijk-
waardige rechtmiddelen om de beslis-
singen van het bestuur van de gemeen-
te aan het oordeel van een derde te
onderwerpen, dat een steeds agres-
sievere stellingname van de gefrus-
treerde burger in de hand werkt, aldus
de heer Monster.
Hij somt daarna in zijn artikel een aan-
tal mogelijkheden op waarvan een
aktiekomite zich in de strijd tegen een
circuit kan bedienen.
In de eerste plaats is dat een beroep
op de Kroon. Het vernietigingsrecht
(van een raadsbesluit als het in strijd
is met de wet of het algemeen belang)
kan door de Kroon spontaan worden
toegepast of door Gedeputeerde Sta-
ten worden uitgelokt.
De groep, die zich aan de herrie van
een racebaan ergert, kan ook zelf de
Kroon om vernietiging vragen. De heer

"Monster tekent er echter bij aan, dat
hij niet inziet waarom het besluit van
de burgemeester nog steeds van het
vernietigingsrecht is uitgesloten.
Dat laatste is van belang omdat een
burgemeester bijvoorbeeld een fabriek
of een circuit (dat komt op hetzelfde
neer) ontheffing kan verlenen van
artikel drie van de zondagswet.
Dit wetsartikel verbiedt zonder strikte
noodzaak gerucht te verwekken dat
op een afstand van meer dan twee-
honderd meter van het punt van ver-
wekking hoorbaar is.

(in het geval van het circuit van Zand-
voort is de termijn waarin een beroep
op de Kroon kan worden gedaan, in-
middels verstreken, red.)

Het provinciaal bestuur kan weinig
tegen racecircuits uitrichten, vervolgt
de heer Monster zijn artikel. Alleen
als het financieel niet klopt, is een

ingreep van GS mogelijk. De heer
Monster is van mening ", dat het pu-
bliekrecht in zoverre faalt, dat het
hele~gebeuren rond het circuit zich
afspeelt in een vrij onaantastbare
autonome sfeer, en dat er geen ver-
gunningsprocedure is, die de burger
inspraak en beroepsmogelijkheden
biedt".
Wat betreft de mogelijkheden, die
het burgerlijkrecht biedt, wijst de
schrijver van het artikel op het arrest
van de Hoge Raad op 29 maart 1974,
in de zaak van het Westerveld. "Met
zoveel woorden is toen beslist, dat
de gestelde storing van het woonge-
not behoort tot belangen van de soort,
die vallen onder de bescherming, die
artikel 1401 van het burgelijk wet-
boek biedt (onrechtmatige daad)"
aldus de heer Monster.
De stichting tegen geluidshinder door
vliegtuigen is echter, toen zij zich op
dat artikel beriep door de Amsterdam-
se rechtbank heengezonden, met de
mededeling dat de vordering samen-
hing met bestuurlijke problemen en
dat de rechtbank niet {competent was
daarin te beslissen. De stichting moest
zelf de proceskosten betalen; f 27.000.
Een aktiegroep zal zich nog wel een
keer bedenken alvorens de burgerlijke
rechter in te schakelen.
Op een lezing voor de Nederlandse
Stichting voor Geluidshinder in Utrecht
heeft Prof. Zonderland er terecht op
gewezen dat deze uitspraak van de
Amsterdamse rechtbank onjuist was.

Al deze overwegingen leiden tot
de konklusie, dat de beperking of
voorkoming van de geluidshinder in
een vergunningsprocedure moet worden
geregeld. De schrijver wijst op de twee
mogelijkheden: een toekomstige wet
inzake de geluidshinder of de hinder-
wet. Voordat met een wet op de ge-
luidshinder kan worden gewerkt, zal
er volgens de spreker nogal wat tijd
heen zijn. Opneming van het circuit
in het hinderbesluit behoeft slechts
een zaak van een paar maanden te zijn,
waarna de hinderwet van toepassing
is.

t is altijd x

de moeite
waard om even
te kijken bij:
kuik

't intmeu?
stationsplein 13-15

tel. 6975

De heer Monster haalt tenslotte nog
een kamerstuk aan dat luidt "Er be-
staat behoefte aan een afzonderlijke
wet inzake de geluidshinder, waarmee
de bestaande leemten kunnen worden
opgevuld. In enkele specifieke geval-
len verdient het op grond van wets-
techniese overwegingen de voorkeur
hier in te voorzien door aanpassing
van de bestaande wetgeving.

nieuws
kort & klein
• Wanneer de nieuwe wereldkam-
pioen achtervolging profs, onze plaats-
genoot Roy Schuiten, volgende week
in Zandvoort arriveert, zal hij een
rondrit door het centrum van de ge-
meente maken waarvan de roete door
zijn supporterklup als volgt is uitge-
stippeld: vertrek van het woonhuis van
Roy Schuiten aan de Grote Krocht om-
streeks 18.45 uur, daarna via de Louis
Davidsstraat, Schoolstraat, Haltestraat,
Koningstraat, Koninginneweg, Kostver-
lorenstraat. Jan Steenstraat, v. Ostade-
straat. Diaconiehuisstraat, Nieuwstraat
en Haltestraat naar het Raadhuisplein.
Na de officiële ontvangst door de leden

van het gemeentebestuur op het bordes
om plm. 19.30 uur volgt een diner en
een receptie in hotel Keur aan de Zee-
straat, aangeboden door zijn supporters-
klup.
De dag waarop de huldiging van Roy
Schuiten plaats vindt zal nog nader
worden bekend gemaakt.

• Voor de leerlingen van de 5e en 6e
klas van de zandvoortse basisscholen
organiseert de Zandvoortse Hockey
Club morgen, zaterdag 24 augustus,
een sportmiddag op het terrein van het
sportpark "Duintjesveld". De jongens
en meisjes kunnen deelnemen aan di-
verse spelletjes en eenvoudige behen-
digheidsproeven in de openlucht.
Tevens zal de jeugd kennis kunnen
maken met de hockeysport door mid-
del van een oefenwedstrijd door een
paar jeugdelftallen. De middag begint
om 2 uur.

't is nog geen herfst..

VER5TEEGE

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN .

W A S U N I E
Haltestraat 63 B - Telefoon 4417

MAAR DE EERSTE BURGER VAN ZANDVOORT HEEFT GEKONSTATEERD
DAT AAN HET STRAND REEDS NU DE BLAADJES VALLEN.
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slechts

Nu in onze Shell-shop

isyTHpper
romfietshelmen 34?°

Koop nu, voor u te laat bent
Nu is het de tijd om een bromfiets-
helm te kopen. Een prachtige
Easy Tripper. Bij ons voorradig.

Alle maten, felle kleuren
Een Easy Tripper bromfietshelm
past altijd, want we hebben alle maten.
Bovendien kunt u ze krijgen in felle
kleuren. Dat is een stuk veiliger!

Ons Easy Tripper helmen-
assortiment
Easy Tripper bromfietshelm ƒ 34,50
Easy Tripper (ook goedgekeurd
voor de motorfiets) ƒ 37,80
Junior Tripper kinderhelm f 29,50

Alle Easy Tripper helmen zijn
goedgekeurd door TNO.

DEZE WEEK:
MAANDAG:
Den Haag • Madurodam
DINSDAG:
Volendam • Umuiden - Zaanse Schans
Marken
WOENSDAG:
Aalsmeer • Rotterdam • Delft
DONDERDAG:
Brussel - Antwerpen
VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op donderdag 29 augustus naar Brussel

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

.SHELL QUICK SERVICE Bedrijf "DUINZICHT", Expl. B.M. Bakker
Dr. G.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507 - 3287

.SHELL STATION GEERLING
Boulevard Barnaart - Zandvoort - 02507 - 5089

f GEVRAAGD
12 KAMERMEISJES of JONGE VROUWEN
l voor de ochtenduren

Hotel VAN DER AAR
Brederodestraat 44, tel. 4802

voor al uw wanden
Voor al Uw WANDEN een eigen SFEER

met

DECORATIEVE SIERPLEISTER
voor schoorsteen en wand

LAKVERF - ZIJDEGLANS - GRONDVERF - MUURVERVEN
in vele fantastische kleuren * •

PLAFONDTEGELS 50 x 50 SIERKURK 30 x 90

BEHANG
modern - intiem - gezellig - klassiek

staalboeken ter inzage

ZO - PAS KAMERTAPIJT
elke gewenste breedte - pracht dessins vanaf f. 22,50 p.m

vraag de stalen
ALUMINIUM JALOUZIEEN

24 kleuren - 5 jaar garantie

STORMVASTE ZONNESCHERMEN
6 kleuren / schimmelvrii doek

GEGARANDEERD ROESTVRIJ

BIJ DE vakman
SCHILDERSHAL CJ.PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24
(Dicht bij ons zwembad)
Tel. 2206

PUZZEL MEE EN WIN F 5000.-
de baten zijn bestemd voor het werk dat verricht wordt door HUMANITAS,

de nederlandse vereniging
voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw.

SPELREGELS
BIJ een juiste oplossing van n
de puzzel vindt u een slag-
zin. U dingt mee naar de
prijs van f 5.000.— als u op
een briefkaart boven de nor-
male briefkaart-port (30 cent)
tenminste één gulden aan
postzegels extra plakt.
Adresseer als volgt: Huma-
nltas. J. W. Brouwersstraat
16. Amsterdam.
U kunt (en dat is voor ons
voordeliger en voor u ge-
makkelijker) ook per giro
tenminste één gulden over-
maken op gironummer
66.8000 t.n.v. Prijsvraag Hu-
manites te Amsterdam.
Vermeld onder „medede-
lingen" de door u gevonden
slagzin. U mag zoveel kaar-
ten en girokaarten Inzenden
als u wilt.
Hoe meer Inzendingen, hoe
meer kansen. Deelname is
volkomen vrijwillig en on-
beperkt.

tt
•51

-fé

'3

HORIZONTAAL: l koraaleiland. 5 Hare
Koninklijke Hoogheid. 7 ruzie. 11 slaap-
gerei. 13 bevroren waterdruppel; 14
reeds. 15 ophijsen; 18 bevel; 19 bestek:
21 stroken (papier). 22 hoender. 23 sna-
•vel. 25 dun. 26 vis. 28 snel; 30 kruik.
32 dienstkleding. 33 gevat; 34 euro-
peaan. 36 loot; 37 tennisterm; 38 ver-
blijfplaats van in het wild- levende die-
ren. 40 deel van het jaar; 42 vroegere
benaming van de N.O.S.: 43 plaats in
Duitsland; 45 zoon van Noach. 47 onder
andere (afk ). 48 moerassig; 50 technisch
onderwijs (afk.); 51 gewicht van de ver-
pakkmg. 53 een klap geven; 55 Griekse
oorlogsgod. 56 nauw; 57 Europese
hoofdstad

•VERTIKAAL: 1 eerste man; 2 verbouwen;
3 m orde (afk ). 4 Europeaan; 6 gevan-
genis tn Breda; 7 bosmeertje: B land-
Souwwerktuig; 9 trottoirsteen; 10 geest-
dnft. 12 een zot; 13 schnjfgerei; 16
steen; 17 deel van het oor; 20 bij elkaar
horend vaatwerk; 22 neemt men ba-
gage in mee; 24 hoofddeksel; 26 roof-
vogel. 27 boom; 29 voorzetsel: 30 Frena
lidwoord (vrouwelijk); 31 ik; 35 loten bij
een wedstrijd; 37 oogziekte; 38 Hogere
sociale arbeid (afk). 39 onderricht; 41
nummer, 42 rekening; 43 tijdperk; 44
uitholling m een muur. 46 enkel; 48
tüel (afk ): 49 onderwijs: 52 muzieknoot:
54 verbrandingsrest.

De trekking van deze kruiswoordpuzzel is op 31 augustus 1974
goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie d d 25.1.1974, onder nummer L.O. 670/156/012.

FAMILIE - ZWEMMEN

Ja, gezellig samen naar het zwembad .'
Wilt u rustig en gezellig zwemmen?
Dat kan ! Vrijdagavond a.s. van 20.00 tot
21.00 uur in het nieuwe zwembad "De Duinpan"
Kennismakingsavond onder auspiciën van de
Z.Z.P.C. "DE ZEESCHUIMERS".
Toegang fl. 2,-. Komt u ook?

inlichtingen tel. 21 98

omroepers

Lid N.B.M.

Zandvoort Telefoon 27 56De FAVAUGEPLEDSf 43

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten .
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9 Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit-, en be-
hangwerk tegen concure-

rende prijzen.

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

WIJ GEVEN DE HOOG-
STE WAARDE.
Lompen, kranten, koper
lood; Zink, Alum., Uzer
Zolderopruimingen.
Inkoop pakhuis. Ook halen
Hofdijkstraat 22 en 13
Tel. 4376. Bij zwembad
ook zaterdags.

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT
Onze HERENSALON is wegens vakantie

van 6 t/m 23 september
GESLOTEN

Onze damessalon blijft geopend.
KAPPERSHUIS SPOELDER

Haltestraat 14 telefoon 24 62

WEGENS HUWELIJK ZIJN WIJ VRIJDAG 6
SEPTEMBER GESLOTEN.

KAPPERSHUIS SPOELDER
Haltestraat 14 Telefoon 24 62

Het wakend oog van
INTERCONTROLE BEWAKINGSDIENST

is gericht op uw bezittingen

U kunt rustig slapen
WIJ WAKEN VOOR U
Surveillance-diensten

van 23.00 tot 6.00 uur



bouwt voor u de eerste

catamaran ra<
de drijvers worden

van gewapend polyester
met roestvrij stalen beslag
geheel zeewaterbestendig

prijs incl. bt w vaarklaar

af kaag

voor een proef vaart met onze
kunt u terecht
na een telefonische

nr. 2? 51 of 41
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HEEFT U BIJ MIJ AL EEN BORRELTJE GEDRONKEN
" * RADIO PEETERS, HALTESTRAAT 56A, TEL. 3618

ga er eens uit!
Neem uw VROUW of VERLOOFDE mee
voor een gezellige dansavond op zaterdag
24 augustus a.s. in

Gebouw ,,De Krocht"
levende muziek

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 81.300,— tot ƒ 140.500.— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning-

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg- Engdberttttraat 11 • T«l«foon 6631

Of in het verkoopkantoor aan de Passage nc. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.CO
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 50 54, b.g.g. 28 45.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlmgh Onneastraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt mstall Erk. AC lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

adverteren
bel 2135

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud,, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

Wij vragen MEDEWERKERS voor diverse
lichtte fabrieks werkzaamheden.
Eventueel ook voor halve dagen.

telden: GORODEX BV

Noorderduinweg 48, tel. 25 41

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT TELEFOON 3270

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrakteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Zandvoortse uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 Telefoon 5351

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

H. W. COSTER
Makelaar o.g. udN.B.M.enM.c.c.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

l
V-7/ E. van der Linden

INTCRIEURVERZORQINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
W«»t»rp*rk«trMt 14 • Zandveort - Tctofoon 4973

J. Portegies-Schoenservice

Reparatla klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Dans- crs Ballet Centrum

JOHN. DE BOER
INSCHRIJVING
voor het nieuwe

DANSSEIZOEN
is dagelijks geopend.

ZANDVOORT:

Gasthuispl. 4 a Tel. 02507-3713
(achterzijde Zomerlust)

LOOS
Van Gasthuisplem naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorhMn A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Totafoon «472 of mobilofoon 006—D 2708



autospuit
naar museum

f amilieberichten f amilieberichten

Wanneer de raad er mee instemt zal de uit 1936 daterende autospuit ons binnen-
kort gaan verlaten. B en w hebben voorgesteld het achtendertig jaar oude blus-
voertuig te schenken aan het Nationaal Brandweermuseum te Hellevoetsluis.
Voor de auto is geen plaats meer in de brandweergarage door de komst van een
nieuwe bluswagen en een hoogwerker. De gemeente heeft nog moeite gedaan een
onderkomen voor de autospuit elders in Zandvoort te vinden, maar die speur-
tocht heeft geen resultaat opgeleverd.
Hellevoetsluis vindt de wagen geen kuriositeit maar is tenslotte genegen het voer-
tuig liefderijk op te nemen, omdat in de verzameling van het museum tot op
heden nog een oude autospuit met een open bak voor de brandwachts ont-
breekt. Zandvoort doet er Hellevoetsluis dus toch een plezier mee.

Foto Frans van Loon

sfinx
een
dubieus
geval
Na een suksesvol eerste optreden onge-
veer drie weken terug vond er afgelo-
pen zaterdagavond een tweede konsert
plaats van Sfinx in, hoe kan het anders,
gebouw de Krocht.

herman

Met Dennis Lammers op basgitaar,
Michael Eschauzier keyboards, Hans
Adelaar op drums. Peter Langerak gi-
taar en zang en tenslotte John Philip
zang en saxofoon werd de groep Sfinx
aangekondigd als een symfoniese rock-
groep. Zelfs in de ruimste zin van het
woord heb ik er moeite mee om het
etiket synjfoniese rock te gebruiken.
Het was meer een allergaartje van vele
soorten pop, de ene invloed wat meer
aanwezig dan de andere. Uit al deze
soorten maakt Sfinx lekker stevige en
ritmiese muziek regelmatig afgewisseld
door rustige en heel mooie stukjes. Tech-

nies klopte het allemaal heel behoorlijk,
maar de nu 4 maanden durende samen-
werking heeft niet kunnen resulteren
in een vlekkeloos samenspel. In de snel-
le delen was het vaak alsof de maat
ging zweven, hij was niet duidelijk aan-
wezig, het klonk dan wat rommelig.
Maar afzonderlijk konden de leden echt
wel wat, met name de mij nog zeer
jong lijkende gitarist komt bij mij over
als een jong talent.ook de stem van
John Philip past goed in het geheel .
Helaas werd de goede muziek ook wel
eens afgewisseld met minder goede.
Men zocht dan zijn heil in een show
waarin de elektrotechniek voorop
stond. Het is altijd weer onvoorspel-
baar dat het gesleep en met allerlei
elektroniese instrumenten nog bewon-
dering afdwingt bij grote delen van het
publiek. Ook een groep als Emerson,
Lake en Palmer, waar het gedoe van
Sfinx dan ook op lijkt, heeft hier een
handje van. Maar het stelt toch echt
niets voor, een kind kan de was doen.
Verder heb ik me nogal geërgerd aan een
John Philip die tijdens de knullige aan-
kondigingen zich liet verleiden tot het
slaken van kletspraat over dure'gitaren
en andere onbenulligheden. Ook zonder
al deze ongein werd het wel duide-
lijk dat de jongens van Sfinx wel wat
kunnen. Ze moeten alleen enkele din-
gen overboord gooien en er iets artis-
tieks voor in de plaats zetten. Die
eerste elpee komt er dan heus wel, zon-
der daar nu speviaal voor naar Rusland
te gaan, zoals John Philip grapte.

OpelAsconas
kort en goed

vanaf f 10.376,

incl.BTWen ex General Motors Continental

4A6
VAN LENT OPEL

Kamerlingh Onnesstraat 15
Zandvoort- Noord

telefoon 02507 - 5346
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waterstanden

HW LW HW LW

24aug. 07.43
25aug. 08.36
26 aug. 09.55
27aug. 11.14
28 aug. 00.02
29 aug. 01.04

03.33
04.14
05.06
06.24
07.56
09.04

19.46
21.11
22.22

12.31
13.44

15.51
16.30
17.44
19.03
20.22
21.29

PETER VAN POEKE EN COBY SPOELDER
hebben de eer u, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan de voltrekking zal plaats vinden op vrijdag 6 september
a.s. om 14.00 uur ten Raadhuis te Zandvoort.
Receptie van 16.30 - 18.30 uur in Restaurant Zomerlust, Koster-
straat 5 te Zandvoort.
Swaluëstraat 29 Willem Draijerstraat 7

Toekomstig adres: Haltestraat 14, Zandvoort.

inspraak nu
komt niet

De fraktie van de plaatselijke groepe-
ring "inspraak nu" in de zandvoortse
gemeenteraad zal niet deelnemen aan
de door de pvda, cda en vvd te houden
openbare vergadering op maandag 26
augustus a.s. over de samenstelling van
de kommissies van bijstand en advies
in de nieuwe raad. Dit heeft de aftre-
dende wethouder van "inspr. nu", de
heer N.J. Janssens, namens de groepe-
ring aan de pvda, cda en vvd meege-
deeld.
"Inspraak nu" zal de bijeenkomst niet
bijwonen omdat tussen de drie genoem-
de politieke partijen geheime bespre-
kingen hebben plaatsgevonden, zon-
der dat daarbij de andere partijen in de
raad {inspr. nu en de psp-ppr, red.) wer-
den betrokken. "Inspraak nu" heeft
aan deze schijnopenheid geen behoef-
te en de werkgroep en de fraktie rekent
het tot zijn plicht dit aan de zandvoort-
se kiezers bekend te maken, aldus de
heer Janssens.

nieuws
kort & klein
• Bij de vrijwillige brandweer van
Zandvoort hebben begin deze maand
verscheidene mutaties plaats gevonden.
Zo werd eervol ontslag verleend aan
de korpsleden E. Paap en L. Paap, die
resp. de f unktie van brandwacht 2e
en 1e klas vervulden. Bevorderd wer-
den de leden J.C. Termaat en Th. A.
Loos, resp. van onderbrandmeester
tot brandmeester en van noofdbrand-
wacht tot onderbrandmeester. Be-
noemd tot adsp. brandwacht werden
A.J Assié, H, v.d. Klauw, V.E. Kran-
sen en RJ. Reurts.

• B en W Zandvoort voelen niets
voor het opnieuw invoeren van het
éénrichtingsverkeer in een gedeelte
van de Celsiusstraat in Nieuw Noord
waarom de raadsleden van As, Weber
en v.d. Moolen onlangs hebben heb-
ben verzocht. Het kollege blijft met
de verkeerspolitie van mening dat de
wegen in Nieuw Noord het verkeers-
aanbod zonder moeilijkheden kunnen
verwerken. Verder zijn b en w van oor-
deel dat éénrichtingsverkeer zal leiden
tot het afleggen van meer kilometers
en het passeren van meer kruispunten
en dat het vrijwel zeker zal resulteren
in hogere snelheden, hetgeen gevaar-
lijk wordt geacht voor voetgangers en
spelende kinderen. Het kollege advi-
seert de raad dan ook de huidige situ-
atie te handhaven.

• Gisteravond werd omstreeks 7.30 u.
een vrouw in de Haltestraat onwel en
raakte buiten bewustzijn. Enkele om-
standers pasten direkt mond- op -mond
beademing toe en waarschuwden de
ongevallendienst. Het duurde ruim 25
minuten voor een ziekenauto arriveerde
om de vroue te vervoeren. Er werd door
de mensen die getuigen waren van het
ongeval scherpe kritiek geleverd op de
lange wachttijd voor dat de ambulance
verscheen. Over de toestand van de
vrouw kunnen wij bij het ter perse gaan
van dit nummer nog niets meedelen.

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

• Sinds kort heeft de in Haarlem ge-
vestigde partikuliere bewakingsdienst
Interkontrole zijn arbeidsterrein naar
Zandvoort uitgebreid. Interkontrole,
die o.m. gebruik maakt van auto's
uitgerust met mobilofoon, kontroleert
tijdens de avond- en nachtelijke uren
partikuliere woonhuizen, bedrijven,
kantoren, fabrieken, scholen en op-
slagruimten en verzorgt tevens geld-
en andere waardetransporten. Via
de centrale in Haarlem en het uitge-
breide kommunikatiesysteem is het
personeel van de bewakingsdienst dag
en nacht bereikbaar voor het verlenen
van de nodige service op het gebied
van kontrole en inspektie van eigen-
dommen.

Voor ons geheel onverwacht maar op
Zijn tijd nam de HERE tot Zich mijn
lieve man, onze zorgzame vader

GERARD BRANDSE
op de leeftijd van 47 jaar.

Zandvoort: P. Brandse-Rijneveld
Linda en Co
Peter

Zandvoort, 18 augustus 1974.
Lorentzstraat 32.

De begrafenis heeft inmiddels
plaats gehad donderdag 22 augustus
op de Algemene Begraafplaats te
Zandvoort.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 24 en zondag 25 aug.:

Zr. M. v. Onna, Zandvoorterweg 68,
Aerdenhout, Tel. 023-24 25 64.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 25 augustus:

9.15 uur: Pfarrer Jakob Fuhr,
Berlijn.
10.00 uur: Ds. C. Mataheru.

GEREF'KERK
Zondag 25 augustus:

10.00 uur: Ds. H. van Twillert te
Holten - kmderkerk.
19.00 uur: Ds. H. van Twïllert te
Holten.

NED. PROTESTANTENBOND
Brugstraat 15
Zondag 25 augustus:

10.30 uur: drs. S.L. Verheus, d.g.
Amsterdam

JEHOVA'S GETUIGEN.
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK. Grote Krocht 45

Zaterdagavond 1930 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m m v dames- en herenkoor.

KERK O L VR. STERRE DER ZEE.
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering rnet samenzang

burgerlijke stand
16 augustus - 22 augustus

Geboren: geen.
Overleden: geen.
Ondertrouwd: Marten Antonides

en Rita van Duijn; Jacob van den Bos
en Neeltje Marianne Trappel; Cornelus
Geert de Groot en Josephia Kuiper;
Rudolph Johannes Petrus Maria Micha-
lides en Johanna Catharina van Houten.

Gehuwd: geen.
Geboren buiten de gemeente: Harko

zv Tj. P. Robroch en J.C. Richters; Dan-
ny Franciscus zv F.W. Castien en A.J.M.
Duivenbode; Bastiaan Johannes Jozef
zv J.J.G. v.d. Linden en M.A.J.M. Bou-
man; Helena Corinne dv Ch. S. Muinck
en A.H. Lips; Claudia dv J.H.C. Wernars
en H.M. Aders; Peter Mathijs zv P.M.
Versteege en E.C.M, van de Reep.

Overleden buiten de gemeente:
Gerard Brandse, gehuwd met P. Rijne-
veld; Johan Kooke, gehuwd met E.E.E.
Wolff.



gemeenteraad
Dinsdag 27 augustus a.s. komt de
Zandvoortse gemeenteraad voor de
laatste maal in de oude samenstelling
bijeen. De agenda voor deze bijeen-
komst, die zoals gebruikelijk wordt ge-
houden in het gemeentehuis en om
20.00 u. begint, vermeldt de navolgen-
de onderwerpen:

1. notulen van de vergadering van 18
juni en 4 juli 1974.

2. Ingekomen stukken.
Brief d.d. 5 augustus 1974 van de
heer P. Keur, waarbij deze ontslag
neemt als lid van de raad.
Rapporten van het Vertifikatie-
bureau inzake kontrole administra-
tie dienst publieke werken, woning-
en grondbedrijf, administratie gas-
en waterbedrijf, financiële admini-
stratie algemene dienst over het 2e
kwartaal 1974.
Brief van de Belangengemeenschap
Drinkwatervoorziening Zuid-Kenne-
merland dd. 10 mei 1974 betreffen-
de begrotingswijzigingen en jaar-
stukken over 1973.
Brief d.d. 24 juni 1974 van het
Hoofd van de Beatrixschool aan de
Dr. Jac. P. Thijsseweg over hinder
van het circuit.
Brief d.d. mei 1974 van de bewoners
van het Schelpenplein inzake het
weer tot een bewoonbaar geheel
maken.
Brief d.d. 24 augustus 1974 van de
Verenigde Eigenaren Flatgebouw
Tjerk Hiddestraat inzake geluids-
hinder circuit.
Brief d.d. 21 juli 1974 van de Stich-
ting Openbare Bibliotheek en Lees-
zaal te Zandvoort betreffende in-
voering wet op het openbare biblio-
theekwerk.

3. Benoemingen enz.
Onderzoek geloofsbrieven en beslis-
sing omtrent de toelating van de
heer H. de Pater als lid van de raad.
Benoeming ambtenaar van de burge-
lijke stand.

4. Begrotingswijzigingen:
46e en 47e wijziging van de gemeen-
tebegroting voor het dienstjaar 1974.

5. Verhuur grond Zandvoortselaan.
6. Bestemmingsplan "Burg. Engelbert-

straat-Schuitengat".
7. Verplaatsen trafo in plan Noord-

buurt.
8. Voorlopige vaststelling uitgaven

openbaar kleuteronderwijs over
1973.

9. Voorlopig vaststellen bedragen in-
gevolge art. 55ter der i.o.wet 1920.

10. Voorlopige vaststelling uitgaven
gemeentelijke mavo.

11. Voorschot op de ekstra-vergoeding
bedoeld in art. 89 wet voortgezet

onderwijs over 1969 t/m 1973.
12. Gemeente- en bedrijfsrekeningen

1972.
13. Schenking oude autospuit aan

brandweermuseum.
14. Preadvies over verkeerssituatie in

de Celsiusstraat.
15. Verkoop grond in gebied voor am-

bachtelijke bedrijven.
16. Voorzieningen aan de rioolwater-

zuiveringsinstallatie.
17. Aankoop audio-visuele hulpmidde-

len t.b.v. de Mr. G.J. van Heuven
Goedhartschool

18. Wijziging verordering tot regeling
van de vergoeding voor het geven
van godsdienstonderwijs op de
openbare lagere scholen.

19. Garantie hypothecaire geldleningen.
20. Wijziging garantiebesluit hypothe- ,

caire geldlening
21. Vernieuwing speelplaats Oranje

Nassauschool.
22. Salariëring gemeentepersoneel.
23. Initiatief-voorstel raadslid J.J. Pas

inzake casino.
24. Aanvulling voorschriften bestem-

mingsplan "Fahrenheitstraat 3"
25. Toekenning huurdersvergoeding in

plan Noordbuurt.
26. Verbouwing noodgebouw Nicolaas-

school.
27. Eenmalige bijdrage afbouw zwem-

bad Dr. A. Voorthuijsenschool.
28. Verhoging van recht van uitzicht.
29. Kasgeldleningen 1974.
30. Aanleg parkeervakken Bentveldweg.
31. Herbestraten westelijke rijbaan Sta-

tionplein
32. Vaststelling bestemmingsplan

Zandvoortselaan/Bentveld
33. Krediet t.b.v. ontruiming bedrijfs-

panden in de Noordbuurt.
34. Subsidie Stichting paardrijden gehan-

dikapten Kennemerland
35. Deelneming in VEG-Gasinstituut NV.
36. Rondvraag

Klein en groot
eten v. d. Worff'a brood

Gasthuisolein 3 Telefoon 2129

TE KOOP
goed bekend staande

AUTOMATIEK annex SNACBAR
in Haarlem

IN PRIMA BUURT
DRUKKE WINKELSTRAAT

MET WONING
GROTE INVENTARIS EN VOORRADEN

Koopsom fl 500.000,= k.k.
EVT. HYPOTHEEK AANWEZIG

INL. NA 11.30 UUR, TEL. 023 - 32 26 62

DINSDAG GESLOTEN

UW WOONHUIS
BEWAAKT
VANAF f 17,50
PER WEEK

INTERCONTROLE
BEWAKINGSDIENST

KAMPERSINGEL 44 zw. - HAARLEM
Tel, 023-323483"
b.g.g. 023-310548 Ass. kant. Schipper'

p v. pleines
• j.l. Zondag namen de oude -
- en jonge duiven van de leden van pv
Pleines deel aan een wedvlucht vanaf
Roosendaal. Gelost om 9.30 uur arri-
veerde de eerste oude duif, na een af-
stand van 93 km. te hebben afgelegd,
ruim een uur later (10.38 uur) op het
thuishonk.
De uitslagen luiden: H. Lansdorp 1, 6;
A. Loos 2, 18, 20; P. La Grouw 3, 7;
J. Vos 4; D. Molenaar 5; C.v. Egmond
8, 17; Gebr. Driehuizen 9, 11, 16, 19;
C. Visser 10, 14; J. Swart 12, 15 en
W. Terol 13.
De resultaten van de vlucht voor jon-
ge duiven waren: C. Visser 1; P. La
Grouw 2; D. Molenaar 3, 9; H. Lans-
dorp 4; J. Vos 5, 11, 20; D. de Hoogd
6, 16; J.B. Koper 7, 8; C. v. Egmond
10, 14; A. Loos 12; Gebr. Driehuizen
13, 15; A. Molenaar 17, 18; W. Terol
19.

Welke Opel u ook rijdt:
voortaan kunt u bij ons terecht

voor Service & Onderhoud.

autobedrijf van lent opel zandvoort
Kamerllingh Onnesstraat 15
Zandvoort - Noord

telefoon 02507-5346
SERVICE £0 VERKOOP

uw vertrouwen waard! *

r

omf oepers.omroepers

s t e n c i l w e r k

M AJ. S 10 T S

van Lennepweg 75

BIJVERDIENSTE:
Speciaal in uw woonplaats
zoeken wij een persoon die
zich zou willen belasten
met het verzamelen van
klubbladen, yerenigingsor-
ganen, programmaboekjes
of andere periodieke uitga-
ven waarin advertenties zijn
opgenomen.
Interessante beloning.
Uitlsuitend schriftelijke re-
aktiesaan: "HELMASONS"
B.V. - Heerhugowaard Mid-
denweg 464-466, Postbus 1
Onmiddelijk na ontvangst
wordt u persoonlijk be-
zocht.

't (Kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor

kleuters, peuters, tieners
en grote mensensmet ,

kleinei maatjes
Buureweg 1-3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerstraat

. BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div,
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695.-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

uw winkel of woonhuis bewaakt
vanaf f 117.50 per week?
Ja, dat kan via de INTERCONTROLE BEWAKINGSDIENST
Onze dienst maakt gebruik van de meest effectieve
middelen ter bewaking van uw bezittingen.
Ook voor bedrijven, scholen, bouwwerken, opslagplaatsen enz.

vraagt inlichtingen aan ons kantoor

KAMPERSINGEL 44 zw. - HAARLEM - TEL. 023 - 32 39 83

b.g.g. Ass. kant. Schipper 023-3105 48

Wordt nu lid van de basket-
balvereniging TYPSOOS
LIOMS MM
Er'is nog plaats voor:
1 jongenswelp (10 t/m 12 jr) 5
meisjeswelpendO t/m 12 jr) 2
jongensaspiranten (13 t/m
15 jr) 3 meisjesjunioren (15
t/m 18 jr) 8 jongensjunio-
ren (15 t/m 18 jr)
Aanmeldingen of inlichtin-
gen 's avonds na 7 uur bij
M. Paap, Burg. Beeckman-
straat 34 Zandvoort.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M.VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

Welke jongen of meisje wil
een vaste oppas zijn voor
twee jongens, 5 en 2 jr.
Fam. Dijker Lorentzstr.
303, tel. 6416

L
WEGGEVLOGEN af gel o-
pen zondag twee parkieten
een blauw en een geel.
Gaarne terug te bezor-
gen v. Leeuwenhoekstr. 8.

Kamer gevr. voor dames-
kapper vanaf l sept.
Kapsalon Yvonne
Haltestraat 63
Tel. 2214

Garage te huur voor stal-
ling auto vanaf 1 oktober
tot 1 april. Tel. 3341.

Jongem. zoekt m.i.v. 1-10-
74, kamer met voll. pension
voor ca. 3 mnd. in Zand-
voort. Vr. met prijsopg.
onder nr. 6100 bur. van
Zvrt. Krt.

GOED tehuis gezocht voor
6 weken oud jong rood
poesje en katertje. Tel.
3800, Westerparkstr. 7.

Te koop gevr.: lepe woon-
huizen. 'Vrnna Beheer' b.v..
telefoon 023—377767.

KOOPRUIL
Amstelveen-Zandvoort

eengezinswoning voor een
woning in Zandvoort.
(nieuwbouw) Om gezond-
heids redenen. Tel. 020
41 48 93.

TE KOOP aangeb., mijn
nieuwe simca ralley l kl.
oranje, 6 weken oud,
1100 km. gereden.
Tegen elk aann. bod.
Tel. 3804.

WONINGRUIL
BROEK IN WATERLAND

*
•ZANDVOORT

aangeb. nieuwe eengezins-
woning, ind. hal, gr. kam.,
keuken, 3 sip. kam., douche
voor- en achtertuin: huur

f. 187,10 p. mnd. plm. 10
km. van Amsterdam.
Gevr, eengezinswoning in
Zandvoort. Tel. 02903-
1838.
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openheid kontra
beslotenheid
in politiek zandvoort
Na de weigering van het afdelings-
bestuur en de raadsfraktie van de
pvda in te gaan op het verzoek
van de pvda-leden J.G. Wijn beek,
L. Heino en A.K. Paap om nog
voor de installatie van de nieuwe
raad op 3 september a.s. een le-
denvergadering bijeen te roepen
om van gedachten te wisselen
over eventuele deelname van de
socialisten aan een nieuw te vor-
men kollege van b en w, hebben
meerdere leden van de pvda be-
stuur en fraktie schriftelijk ver-
zocht alsnog een vergadering uit
te schrijven.

Tot de ondertekenaars van het
verzoek behoren o.m. het her-
kozen pvda-gemeenteraadslid, de
heer WJ.G. v.d. Heijden, en de
voorzitter van het afdelingsbe-
stuur, de heer R. Segaar. Laatstge-
noemde zou volgens nog onbeves-
tigde berichten onlangs uit het
bestuur zijn getreden.
Het bestuur en de fraktie van de
pvda hebben op het hernieuwde
verzoek gereageerd met de mede-
deling op 26 september a.s. een
openbare ledenvergadering te-
zullen beleggen. Op deze bijeen-
komst zullen zij - "voor zover
nodig"- over de achtergrond en
het verloop van de pvda stand-
puntbepaling in de afgelopen pe-
riode verantwoording afleggen.
"Dit", schrijft de pvda, "in samen-
hang met de autonome verantwoor-
delijkheid van de raadsfraktie in
het bijzonder met betrekking tot
de samenstelling van b en w".
Bestuur en raadsfraktie zijn van
mening dat met het uitschrijven
van de bijeenkomst op 26 septem-
ber 'feitelijk aan het verzoek van
de briefschrijvers is voldaan.

(Uit het antwoord van de pvda
Zandvoort komt opnieuw naar
voren dat de partij pas bereid is
met de leden te praten wanneer
de samenstelling van het kollege_
achter de rug en een voldongen
feit is. Een houding die.alleen
kan worden verklaard uit beducht-
heid van bestuur en raadsfraktie
voor kritiek van partijleden op de
gang van zaken rond de kollege-
vorming. Het is bovendien een
flinke stap terug inzake het stre-
ven naar demokratisering van het
overheidsbestuur. Een streven
waarvan de pvda beweert een
vurig voorstander te zijn. In
Zandvoort is dit overduidelijk
niet het geval - red.)

• Aan het begin van de gister-
avond door de pvda, cda en vvd
georganiseerde openbare bijeen-
komst, waarvoor "inspraak nu"
en de psp-ppr waren uitgenodigd
om te praten over de samenstel-
ling van de raadskommissies van
bijstand en advies in de nieuwe
gemeenteraad, heeft de psp-ppr
het besloten karakter van het voor-
overleg tussen pvda, cda en vvd
inzake de vorming van een kollege
van b en w, aan de kaak gesteld.
In een verklaring, die werd voor-
gelezen door Lou Koper van de
psp-ppr, werd de vergadering ge-
karakteriseerd "als de bekende
mosterd na de besloten maaltijd".
Direkt na het afleggen van de
mededeling verlieten de vertegen-

woordigers van de psp-ppr de ver-
gaderzaal.

In de verklaring wordt de opvat-
ting van de demokratie van de
pvda, cda en vvd omschreven als
een vorm van "beslotenheid en
onderlinge afspraken die voor an-
deren verborgen worden gehouden.
Kortom een regenten demokratie
die voorkomt uit een visie op de
maatschappij, waarin het eigen-
belang in naam van het algemeen
belang bijna voortdurend voor-
rang krijgt en waarin de mensen
minzaam geholpen worden op
voorwaarde dat ze hun lastige
mond houden". Alleen, zo gaat de
verklaring verder, voor het zoge*
naamde "goede fatsoen" nodigt de
pvda, cda en vvd de oppositie nog
even uit voor een openbare bijeen-
komst. Een belachelijk gebaar, in
de ogen van de psp-ppr.
Volgens de opvatting van de pro-
gressieve kombinatie is de demo-
kratie "een niet haarscherp te f or-
muleren grondrecht". Dit recht
is echter wel gemeengoed en een
ieder mag en moet daar ook ge-
bruik van kunnen maken. "Demo-
kratie", zo stelt de psp-ppr,"moet

een forum zijn, waarfn ieder mens
zijn mening kan laten horen. Uit
de voorafgaande handelwijze van de
pvda, cda en vvd is duidelijk gebleken,
zo eindigt de verklaring, dat de opvat-
ting over de demokratie niet die van
de psp-ppr is en ook nooit zal worden".
Na de partijen verder nog een prettige
bijeenkomst te hebben toegewenst
verliet de psp-ppr de vergaderzaal.
In onze editie van a.s. vrijdag komen
wij nog nader op deze vergadering te-
rug.

• Vrijdagavond hield de psp-ppr in het
Gemeenschapshuis een openbare verga-
dering waar gesproken werd over de uit-
nodiging van de pvda, cda en vvd om te
komen praten over de samenstelling van
de kommissies van bijstand in de nieuwe
raad. De progressieve kombinatie be-
sloot niet in te gaan op de uitnodiging
om deel te nemen aan de informele be-
sprekingen over de kommissies (zie bov.)
maar het standpunt van de psp-ppr over
dit onderwerp kenbaar te maken op de
eerste bijeenkomst van de nieuwe raad
op 3 september a.s. Bij die gelegenheid
zal de psp-ppr haar voorkeur uitspreken
voor een plaats in de kommissies van
sociale en kulturele zaken en die van
financiën en onderwijs.
In deze kommissies kan de maatschappij-
visie van de progressieve kombinatie het
best tot uiting komen. Indien de raad
mocht besluiten de psp-ppr in andere
kommissies aan te wijzen dan bovenge-
noemde zal zij de benoeming niet
aanvaarden.
Bij de aanwijzing van nieuwe wethouders
in het kollege van b en w zal de verte-
genwoordiger van de psp-ppr in de ge-

meenteraad zich van stemming onthou-
den en tijdelijk plaats nemen op de pu-
blieke tribune. Om daarmee te protes-
teren tegen de ondemokratiese en eigen-
machtige wijze waarop de samenstel-
ling van het kollege tot stand is ge-
bracht.
De bijeenkomst werd o.m. bijgewoond
door het raadslid, de heer R. van As.
Hij deed, voor eigen rekening, de vol-
gende uitspraken. Over de samenstelling
van de Kennemerraad: daarin horen
geen plaatselijke -maar landelijke par-
tijen te zijn vertegenwoordigd. Daar-
om was hij gekant geweest tegen de
kandidatuur van de fraktie van "In-
spraak nu".
Over de portefeuilleverdeling in het
kollege van b en w: die van volkshuis-
vesting zou gevoegd moeten worden bij
die van sociale zaken. Volkshuisvesting
is thans nog onder beheer van burge-
meester Nawijn.
Over de kommissie van bijstand in de
gemeenteraad: de psp-ppr zou zitting
moeten nemen in twee van de vijf
kommissies.
Over het geheime vooroverleg tussen
cda, pvda en vvd inzake de aamenstel-
ling van b en w.
Vroeger ging het ook zo.
En hiermee zijn wij voor vandaag aan
het eind gekomen van 't politieke wel
en wee in Zandvoort.

eanduoarhse

kort & klein

• Bij de jaarlijkse bondsstranddag van
de KNBRD, die dit keer in Katwijk
werd gehouden, heeft de deelnemende
ploeg van de Zandvoortse Reddingsbri-
gade beslag weten te leggen op de twee-
de plaats in het algemeen klassement.
Katwijk werd eerste met 53 pnt., daar-
na volgde Zandvoort met 43 pnt. Op
de onderdelen estafette, redding met
tuigjes, 75 meter zwemmen met red-
dingslijn en de behendigheidswedstrij-
den met vletten met buitenboordmotor
behaalde de ZRB een derde plaats. Het
over 75 meter transporteren van een
pseudo-drenkeling leverde een vierde
plaats op. De roeiwedstrijd over 150
meter eindigde in een eklatante zege
voor de zandvoortse deelnemers. Door
dit resultaat bereikte de ZRB op één
na de bovenste plaats m de totaal-
stand.

• Vandaag wordt de prof. wereld-
kampioen achtervolging op de baan, de
zandvoortse wielrenner Roy Schuiten,
op Schiphol verwacht. Het is vrijwel
zeker dat Schuiten vandaag nog"
in zijn woonplaats zal worden gehuldigd.
De off icie'le ontvangst door het gemeen-
tebestuur zal omstreeks 19.00 uur op
het bordes van hei raadhuis plaats vin-
den. Daarna maakt Roy Schuiten een
rijtoer door het centrum van de gemeen-
te, gevolgd door een diner en een recep-
tie in hotel keur.

os aan 't spit boven
en wedstrijd
onder waterspiegel
van het zwembad

Afgelopen zaterdag organiseerde de direktie van
het sportfondsenbad aan de Vondellaan een pre-
sentatie-avond voor inwoners en gasten waaraan
een tweetal spekiakulaire attrakties waren verbon-
den. Een attraktie lag in de konsumptieve sfeer, de
bezoekers konden tegen betaling een stuk os, gebra-
den aan 't spit, verorberen en het andere evenement
had een sportief karakter.
Onder water van het zwembad vond een vriendschap-
pelijke wedstrijd plaats tussen een watersportklup uit
Haarlem en een team uit Dordrecht.
Fotograaf Frans van Loon bracht van beide onderde-
len van het programma, dat bij de aanwezigen zowel
letterlijk als figuurlijk zeer in de smaak viel, in beeld.



BASKETBAL NIET ALLEEN
VOOR LANGE MENSEN

Basketball. In de zomer van 1891 ont-
wierp de Amerikaan James Naismith
deze sport omdat de toemalige bekende
spelen hem niet meer boeiden. Smds-
dien zijn er een aantal dingen veranderd
met het basketballen. De regels zijn aan-
gepast, het perzikmandje, waarmee men
begon, werd een basket waarachter een
bord geplaatst werd en een groot aan-
tal personen begonnen deze sport te be-
oefenen. Velen zijn van mening dat bas-
ketball alleen een sport voor hele lange
personen is. Dat is onjuist. Hoewel lengte
bij basketball een belangrijk gegeven is
-in ieder geval belangrijker dan bij ande-
re sporten- zijn kracht, snelheid, inzicht
en de wil tot samenwerking even belang-
rijk. Het is een sport vol aktie. Het is ook
een sport met geheimzinnig aandoende'
termen, zoals zone, second dribble,
rebound, lay-up etc. Wilt u er wel eens
meer van weten7 Ga dan eens informe-
ren bij de plaatselijke basketballklub of
kom eens kijken naar de wedstrijden die
er vanaf begin september in de Pelikaan-
hal worden gespeeld. Want het seizoen
is weer begonnen.

meer kijken
dan meedoen
Woensdagmiddag werd onder de meest
ideale weersomstandigheden het door
de vvv georganiseerde Zomerspel zon-
der Grenzen gespeeld.

Attributen van het échte Spel zonder
Grenzen, te weten de grote gekleurde
lokomotief en de enorme hoofden uit
het neuzenspel stonden in de hoeken
van het met dranghekken afgezette ge-
deekte van het Burg. v. Fenemaplein op
opgesteld en dank zij deze aankleding,
de muziek en de opwekking van vvv
directeur Hilbers, door de geluidsin-
stallatie tot in verre omtrek te horen,
groeide het aantal van vier deelnemers
uit tot vijfentwintig.
Er waren vier spellen ontworpen: bro-
den stapelen op een tafel, ringwerpen,
ballen gooien in kooien en serveren
met hindernissen, en voor ieder onder-
deel kregen de kinderen punten toe-
gewezen. De score werd op een groot
schoolbord aangegeven en toen Fran-
ces Swason uit Londen zich bij de
Nederlandse en Duitse deelnemers
voegde kreeg het geheel een internatio-
naal tintje en werd het echt een minia-
tuur Spel zonder Grenzen. Er was voor
dit kijkspel veel belangstelling, al was
het dan aan de verkeerde kant van de
hekken.

eanduDüfrse
Noeranr

De vvv ondervond veel medewerking
van de gemeente. De attributen wer-
den met een wagen van de dienst van
publieke werken van en naar de voor-
malige brandweerkazerne getranspor-
teerd, er werden dranghekken geplaatst
en de heer J.C. Kraaijenoord verleende
de hele middag assistentie bij het steeds
weer opnieuw opstellen van de verschil-
lende onderdelen. Er stond een kist *
met appelen waaruit iedere deelnemer
er na het beëindigen van zijn spellen er
eentje mocht nemen, en eerste prijs
winnaar Edwin Halderman kreeg een
door de heer G. Loogman vervaardigde
skulptuur van een Zandvoortse visloper.
We vonden het nu niet zo'n geslaagd
kado voor. een kind, maar zijn ouders
heeft men er ongetwijfeld een enorm
plezier mee gedaan. (>• M

familieberichten

Voor uw hartelijke bewijzen van mede-
leven en deelneming met het overlijden
van onze zorgzame vader, behuwd-,
groot- en overgrootvader, zwager en oom
oom

PIETER KEUR

betuigen wij u onze oprechte dank

* Uit aller naam:
J.H. Keur

Zandvoort, augustus 1974.
Hobbemastraat 3.

bejaarden nemen graag een duik

omroeper «Jes
bellen 2135

omroepers omroepers

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Wie heeft vrijdagavond
mijn fiets per ongeluk mee-
genomen bij het zwembad
het is een groene meisjes-
fiets merk: Union, daar ik
deze fiets nodig heb om
naar school in Haarlem te
rijden, ben ik erg gedu-
peerd, gaarne terug te be-
zorgen bij Coby v.d. M i je
Kanaalweg 13, Zandvoort
Tel. 4909.

SPECIALE AANBIEDING
TE KOOP tegen lage prijs
sex f lims, te bevr. tel. 4909.

TE KOOP VW voor onder-
delen. Prijs n.o.t.k. Woens-
dag tussen 6 en 7 uur.
Bilderdijkstraat 17.

TE KOOP VW '65 moto-
ries en banden i.z.g.st. blik-
schade aan een spatbord.
Brederodestraat 44.
Tel. 4802.

Aangeb. teak-bergmeubel
Tel. 2498, Sophiaweg 67.

GEVR. betr. hulp v. 3 uur
p.w. Tel. 02507-62 75.

DAME zoekt werkzaamh.
voor halve dgn., liefst win-
kel. Br. onder nr. 6200,
Zandvoortse Koerant.

TE KOOP eksklusieve 6
pers. hoekeettafel pi. tafel-
kl. f. 100,-. Tevens t.k.
gevr, een roestvrij staal'aan-
rechtblad Fahrenheitstr.
25, tel. 3237.

HULP i.d. huish. gevr. v.
2 a 3 middagen p.w. Mevr.
Drommel, Wilhelminaweg
25, tel. 43 96.

Welke jongen of meisje wil
een vaste oppas zijn voor
twee jongens, 5 en 2 jr.
Fam. Dijker Lorentzstr.
303, tel. 6414-

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

uw winkel of woonhuis bewaakt
vanaf f 117.50 per week?
Ja, dat kan! Via het rayonbewakingssysteem van Intercontrôle bewakingsdienst.

Wat doet Intercontrôle bewakingsdienst?
Intercontrôle verzorgt rayonbewerking met radiocontrôlewagens, uitgerust met
mobilofoon en semafoon. De bewaking geschiedt door geüniformeerde bewakers
met honden.
De surveillance-diensten worden verricht vanaf 23 uur tot 6 uur.

Twee maal per nacht wordt uw winkel of woonhuis zorgvuldig gecontroleerd en
geïnspecteerd.
Onze methode is preventief, afschrikwekkend, alarmerend.
Bewandel de veilige weg en sluit u aan!
Nadere inlichtingen worden u gaarne verstrekt door

INTERCONTROLE BEWAKINGSDIENST
Wachtveiligheidsdienst voo'r het bedrijfsleven.
kantoor: Kampersingel 44 zw., Haarlem.
Tel. 023 - 32 39 83, b.g.g. Q23 - 31 05 48 (ass. kant. Schipper)

l
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De af d. Zandvoort van de Algemene Bond van Bejaarden nam enige tijd geleden
het initiatief tot het instellen van een zwemuurtje voor bejaarde inwoners. Het
sloeg aan. Tientallen bejaarden melden zich om iedere maandagmorgen tussen
elf en halftwaalf een duik te nemen en een rondje te zwemmen in het binnenbad
van het zwembadkompleks aan de Vondellaan. Zij die de zwemkunst niet meester
zijn of de crawl, borst-, vlinder- en rugslag wat willen bijwerken ontvangen les
en aanwijzingen van Mevr. S. v.d. Berg-Dorreboom, een inwoonster die reeds
vele jaren een aktieve rol speelt bij zweminstruktie en -begeleiding.
Bovenstaande foto van het zwemuurtje werd gemaakt door C. Zwaag.

de natuur
terug

NOÖHÈHQU-ANPS PHlLHARMÖNISGH QRKÉST
DIRIGENT^ ANDIRÈ VANDERNOÓT

Seizoen 1974-1975 - Concertgebouw - Haarlem

Gastdirigenten:Géza Anda, Willem van Otterloo, Jerzy Katlewicz, Otakar
Trhlik, Heinz Waüberg, Paul Hupperts

Gastorkest: Radio Kamerorkest-

SERIE A 6 dinsdagavondconcerten op
I olct, 5 nov., 3 dec., 7 jan., 4 febr., 4 maart
Solisten:
Hans Richter-Haaser, Daniel Wayenberg, Maria Tipo - piano,
Ruggiero.Ricci, Gijsbert Beths - viool,
Susanna Mildonian - harp
Abonnement 6 concerten i 40,- (a.i.) c-j.p. geldig

SERIE B 6 vrijdagavondconcerten - Populaire Landenserie - op
II okt, 15 nov., 13 dec., 17 jan., 14 febr., 14 maart

Solisten:
Géza Anda, George van Renesse, Dubravka Tomsic - piano,
Jennie Veeninga, Hebe Dijkstra, Henk Smit - zang,
Vera Beths - viool, Ronald Applegate - hoorn,
Jean Decroos - violoncello
Abonnement 6 concerten l 30,- (a.i.) c.j.p. geldig

SERIE C 6 vrijdagavondconcerten op
18 okt, 22 nov., 20 dec., 24 jan., 21 febr., 21 maart
Solisten:
Albert de Klerk, Dorthy de Rooy, Kamiel d'Hooghe,
Bernard BarteEink, Simon C. Jansen, Piet Kiel - orgel,
Marilyn Tyler, Henk Smit - zang, Gerard Jarry, Bouw Lemkes
en Jeanne Vos - viool, Theo Bruins - piano,
Henk van Ulsen - voordracht, m.m.v. Haarlemse Koorunie
Abonnement 6 concerten f 25,- (a.i.) c-j.p. geldig
3 Voorstellingen Toneelgroep Centrum 410,-

Abonnementsverkoop aan het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13, Haarlem, tel. 320994

Voor bespreekdata zie uitgebreide prospektus met programmagegevens, die verkrijgbaar is
bij het Concertgebouw en de administratie van het N.P.O., Lange Begijnestr. 13rd., tel. 319248
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oude raad nam afscheid
met behandeling van 35 voorstellen
Na een zittingsperiode van vier jaar
kwam de zandvoortse gemeenteraad
afgelopen dinsdag voor de laatste maal
in de raadszaal van het gemeentehuis
bijeen. De oude raad moet plaatsmaken
voor de in mei j.l. nieuwe gekozen volks
vertegenwoordiging, welke komende
dinsdag officieel zal worden geinstal-
leerd.

Voor een aantal leden betekende de
slotbijeenkomst tevens het einde van
het raadslidmaatschap. De heren Wijn-
beek (d'66), Pas (btv), Rudenko (vvd)
en Ter Veer (cda) zullen niet terugke-
ren.in de-nieuwe raad, evenals de arp-er
Keur die tussentijds voor zijn zetel be-
dankte.
Aan het slot van de vergadering werden
de verschillende raadsleden door Burge-
meester Nawijn toegesproken. Van
ieder vertrekkend lid gaf hij een ber
knopt karakteristiek. Zo beschreef
de eerste burger van Zandvoort de kwa-
liteiten van de heer Pas als 'zeer kleur-
rijk', sprak over de 'goed voorbereide
en met woordspelingen en spitse op-
merkingen doortrokken betogen' van
de heer Wijnbeek, de 'geakteerde' ver-
ontwaardiging en andere emoties van
de heer Ter Veer die niettemin een
ernstige ondergrond hadden, de ijver
en plichtsbetrachting van de heer Ru-
denko en de intelligentie van de heer
Keur. Burgemeester Nawijn besloot
ieder toespraakje met een stereotiep:
'het ga u goed'. De monotone herha-
ling werd tenslotte door iedereen mee-
gemompeld.

Voor de nogal formele en saaie afscheids
ceremonie zich voltrok behandelde de
oud raad een agenda van 36 punten.
De meeste raadsvoorstellen gingen zon-
der diskussie en slag of stoot onder de
hamer door. De onderwerpen waarvoor
wel de nodige animo bestond geven
wij in deze kolommen aan de lezer
door.

HINDERWET OP SCHOOL
Bij de ingekomen stukken bevond zich
een brief van het hoofd van de Beatrix-
school aan de Dr. Jac. P. Thijsseweg
in nieuw noord over hinder van het
circuit. De heer WIJNBEEK (d'66) was
nogal geschrokken over hetgeen het
schoolhoofd in de brief te berde bracht.
De hinder is zo erg dat lesgeven op
trainings- en racedagen niet mogelijk
is en aan de kinderen vrijaf wordt gege-
ven. De demokraat wees er op dat juist
het onderwijs een zaak van onze aan-
houdende zorg moet zijn.
Een stelling die wethouder AU KEMA
(pvda) van onderwijs en financiën vol-
ledig onderschreef. Hij vond dan ook
dat de beste oplossing is het circuit op
te heffen. Op sommige racedagen is het
lawaai werkelijk ondraaglijk en overal
in de gemeente te horen. Het is onder
de gegeven omstandigheden wellicht
mogelijk de kinderen buiten de school
bezig te houden, b.v. door het brengen
van een bezoek aan een museum.
'Of de bestudering van de hinderwet',
vulde de heer WIJNBEEK aan.
Met dit laatste werd de diskussie voor-
lopig afgesloten. Maar de kwestie
zal ongetwijfeld opnieuw en steeds
Weer opnieuw aan de orde komen, tot-
dat het lawaai definitief het zwijgen
wordt opgelegd.

Het voorstel van b en w tot verplaat-
sing van het transformatorhuisje van het
PEN aan de Kruisweg in de te saneren
Noordbuurt -kosten f. 73.230 ten laste
van de gemeente- werd op aanraden
van de raadsleden v.d. MOOLEN (pvda)
en ATTEMA (vvd) voor nadere bestu-
dering teruggenomen. Beide afgevaar-

digden hadden zo hun twijfels over de
noodzaak het stroomhuisje enkele tien-
tallen meters te verschuiven.
'We moeten niet zo staan te dringen
geld uit te geven maar het geld eerder
gebruiken om iets in de buurt op te
knappen', aldus de heer Attema.
Voorzitter N AWIJ N betoogde dat het
kollege in deze kwestie het advies van
de stedebouwkundige had opgevolgd.
Je moet de verplaatsing in de totaliteit
van de omgeving bekijken. De verplaat-
sing van het gebouwtje zal de doorkijk
ter plaatse zeker ten goede komen.
Daar was de raad niet van overtuigd en
men besloot het allemaal nog eens na-
der onder de lo'ep te nemen. De heer
Attema -toekomstig wethouder van
publieke werken- heeft van de situatie
al een schetsje klaar.
Tegen de voorgestelde schenking van de
uit 1936 daterende autospuit van de
zandvoortse brandweer aan het brand-
weermuseum in Hellevoetsluis, maakte
de heer ATTEMA aanvankelijk enig be-
zwaar. Het kado doen van de wat hij
noemde 'oude vuurvreter' was een tikje
eigenaardig bij hem overgeKomen. Waar-
om zouden we de autospuit niet te koop
aanbieden. Er is vast wel belangstelling
voor, dacht hij. Volgens burgemeester
Nawijn zou de sloper er alleen de oud-
ijzerprijs voor geven en ir. dat geval
kunnen wij er 'de historie beter een
dienst mee bewijzen'.
'Nou vooruit dan maar', zei de heer
Attema inschikkelijk.
De autospuit blijft voor het dankbare
nageslacht bewaard.

Dhr. Pas kan niet zonder kasino

Het kon niet uitblijven. De laatste
'kleurrijke speech' van de heer Pas als
lid van de gemeenteraad zou over het
kasino gaan. Een onderwerp waarvan
hij nooit meer scheiden zal. Ook niet
nu hij ambteloos burger is.
De btv-er bepleitte op zijn onnavolg-
bare wijze de instelling van een kom-
missie ter voorbereiding van een kasi-
no in Zandvoort. We begrepen uit zijn
verhaal dat er al vele kapers op de kust
zijn om een kasino te bemachtigen en
dat Zandvoort werkelijk alles moet
aangrijpen het speelpaleis binnen de
grenzen te krijgen.
Burgemeester NAWIJN antwoordde
dat Zandvoort al het nodige doet een
kasino te oogsten. Er wordt achter de
schermen heel wat voor afgepraat met
de autoriteiten. De raad wist dat blijk-
baar ook en wees het voorstel van de
heer Pas van de hand. En toen kwam de

heer PAS met een verrassing. Zijn laat-
ste als raadslid. Wanneer ik een petition-
nement met 2000 handtekeningen in-
dien, kan de raad dan alsnog instemmen
met de instelling van een dergelijke
kommissie', informeerde de heer Pas.
Een van de raadsleden wees er op dat
de raad niet op voorhand zo'n besluit
kon nemen. En de voorzitter gaf de
heer Pas het advies de lijst met hand-
tekeningen aan de Kamer aan te bieden.
Niettemin maakte de heer Pas er een
voorstel van, want hij is een doorzetter.
'Wordt dit voorstel ondersteund', vroeg
de heer Nawijn aan de raad.
Niemand verroerde zich.
'Dan is het van de baan', konkludeerde
de burgemeester.
De heer Pas blijft zijn strijd voor een
kasino voortzetten.
Eigenlijk is het niet eens nodig, want
hij is er van overtuigd dat Zandvoort
een speelhuis krijgt toebedeeld. Dan
kun je beter voorbereid zijn, vindt hij.

Een hechtenis van ten hoogste zes
maanden of een maksimum geldboete
van f 6.000,- om het dak van de toe-
gestane uitbouw van de percelen aan
de Fahrenheitstraat in nieuw noord te
gebruiken als zonneterras noemde de
liberale mevr. HUGENHOLTZ 'buiten
proporties'. Burgemeester NAWIJN
maakte duidelijk dat dit nu eenmaal
konform bepalingen van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening zo was geregeld.
Maar bij een eventueel proces zal deze
strafmaat wel niet worden toegepast,
meende hij. De heer Nawijn dacht wel
'dat de wijze rechters in ons land soe-
pel zullen zijn'. Mevr. Hugenholtz
bleef het een merkwaardige zaak vinden
Weth. AUKEMA drukte de knop van
de mikrof oon in en riep door het mond-
stuk: We dreigen er alleen maar mee'.
Het was kennelijk bedoeld als een ge-
ruststellende mededeling.

Aan de door b en w voorgestelde aan-
leg van parkeervakken langs de Bent-
veldweg, teneinde de verkeersstroom
aldaar niet te stagneren, heeft de oude
raad nog een uitvoerige diskussie ge-
wijd. Vooral mevr. HUGENHOLTZ
van de vvd verzette zich fel tegen deze
ingreep die het noordelijk trottoir van
genoemde weg volgens haar 'op onaan-
vaardbare wijze zou versmallen'. De
freule had zelfs de moeite genomen

het trottoir er op na te meten en was
toen tot de konklusie gekomen dat hei
gewoon 'niet kon'. Tijdens de gedach-
tenwisseling, die zich voornamelijk ont-
wikkelde tussen mevr. Hugenholtz en
burgemeester Nawijn, begon de raad
steeds meer over te hellen naar het
standpunt van de liberale volksverte-
genwoordigster. Eigenlijk zouden alle
verkeerstechniesb aspekten van de
aanleg van de parkeerstroken nog eens
door ervaren vakmensen moeten wor-
den bekeken, vonden de afgevaardig-
den. B en w namen dit advies tenslot-
te over. De kwestie zal worden voorge-
legd aan de deskundigen.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 63 B - Telefoon 4417
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• De plaatselijke afdeling van Amnes-
ty International, de organisatie voor
vrijlating van politieke gevangenen en
zij die om hun godsdienstige overtui-
gihg worden vastgehouden organi-
seert vanaf morgen, zaterdag 31 augus-
tus , een ekspositie in de Wereldwinkel
aan de Kleine Krocht. Bijzondere aan-
dacht zal wofden besteed aan de situ-
atie in Chili waar een staatsgreep van
facistiese militairen de opsluiting van
tienduizenden burgers en gruwelijke
martelingen tot gevolg had. Het kon-
taktadres van Amnesty is gevestigd
Gasthuishofje 27.

• De Zandvoortse gemeentepolitie
verzoekt ons het publiek er van op de
hoogte te stellen dat houders van zgh.
Nunchaku wapens deze met ingang van
5 september a.s. bij de politie moeten
inleveren. De verplichting is een gevolg
van het KB. van 4 juli 1974, no. 131,
waarbij genoemde wapens onder de
Wet tot wering van ongewenste hand-
wapenen worden gebracht. De Nuncha-
ku wapens bestaan uit twee hardhouten
stokken van ongeveer 50 cm., die met
elkaar door een koord aan de uiteinden
zijn verbonden. Deze wapens worden
gebruikt bij de beoefening van de ja-
panse vechttaktiek Kobudo, een tech-
niek welke in Nederland niet wordt
erkend als een toelaatbare vorm van
oosterse vechtsport. De inleveringster-
mijn geldt van 5 t.e.m. 18 september
1974 bij de afdeling bijzondere wetten,
gevestigd in het politiebureau aan de
Hogeweg. Bij inlevering ontvangt de
bezitter een gulden vergoeding en
krijgt een bewijs van ontvangst.

• In het door Randstad-Publikaties bv.
opgekochte Zandvoorts Nieuwsblad be-
richt de streekredakteurover de topdruk-
te rond zondag 18 augustus het volgende:
"Gedurende het weekeind werden er 9
bromfietsen ontvreemd, 4 rijwielen,'2
auto's werden opengebroken en er kwa-
men drie meldingen binnen van huisdief-
stallen in de nacht van zaterdag op zon-
dag. Circuitrestaurant "de la Course"
miste zondagmorgen 20 sloffen sigaret-
ten en 65 pakjes shag. In diezelfde nacht
werd er in twee woningen aan de Jac. P.
Thijsseweg ingebroken: totale buit
f 4400,- in kontanten. Verder kwamen
in het politierapport 7 aanrijdingen voor
doch allen zonder persoonlijk letsel."
En daarna stelt hij opgetogen vast:
"Eindelijk beleefde Zandvoort het week-
eind waarop men dit seizoen al zo lang
had gewacht."

Foto Frans van Loon

KLOK VOOR ROY SCHUITEN

HHLTE5TR. 18 • TEL:4493 • ZRNOVOORT

Dinsdagavond is wereldkampioen achtervolging op de baan, de zandvoortse prof.
wielrenner Roy Schuiten, gehuldigd met een officiële ontvangst door het
gemeentebestuur in het raadhuis, een rijtoer door de gemeente in een open auto
en een diner en receptie in hotel Keur aan de Zeestraat. Schuiten ontving uit
handen van burgemeester Nawijn namens de gemeente een uurwerk met inskrip
tie. Tijdens de rondrit door het centrum van Zandvoort werd de wielrenner
vergezeld door zijn naaste familieleden en zijn coach Frans Mahn.
In hotel Keur bood de supportersvereniging van Roy Schuiten hem een foto
aan waarin zijn toekomstige suksessen in beeld kunnen worden gememoreerd.
Daags na de ontvangst zat Roy Schuiten al weer op de fiets voor de revanches
van het wereldkampioenschappen in de hoofdstad.
Verder wacht hem in de komende weken een druk bezet wielerprogramma.



wat verder aan de orde kwam
in de raad

familieberichten familieberichten

De in het bestemmingsplan 'Zandvoort-
selaan-Bentveld' opgenomen weg op
de voormalige trambaan zal, althans
voorlopig, niet worden uitgevoerd. Te-
gen de aanleg had een aantal winke-
liers in Bentveld protest aangetekend
door middel van bezwaarschriften. Die
konden niet ontvankelijk worden ver-
klaard want de weg staat al aangegeven
in het door de raad en provincie goed-
gekeurde bestemmingsplan 'Westerduin-
weg'. Maar nu de Bentveld-winkeliers de
aanleg van het tracé niet op prijs blijken
te stellen kan de uitvoering beter achter-
wege blijven, vinden b en w. In een la-
ter stadium kan worden bezien of de
aanleg van bedoelde weg, b.v. ten be-
hoeve van een vrije busbaan, noodza-
kelijk is. De gemeenteraad kon zich met
dit standpunt van het kollege volkomen
verenigen.
'Het komt er dus op neer dat de bezwaar-
schriften van de adressanten toch worden
geaksepteerd', merkte een van de raads-
leden nog op. 'We moeten ons hoeden
voor het maken van vormfouten', merk-
te burgemeester Nawijn op. Formeel
dienen we de bezwaarschriften naast
ons neer te leggen, gelet op het bestaan-
de bestemmingsplan 'Westerduinweg'.
Alle betrokkenen kunnen dus tevreden
zijn: de wet wordt geëerbiedigd en de
winkeliers in Bentveld krijgen hun zin.

Soms neemt de zandvoortse gemeen-
teraad een beslissing welke precies het
tegenovergestelde is van hetgeen hij
eerder heeft betoogd. Een merkwaar-
dige belevenis.
De raad was van mening dat de heffing
op het 'Recht van Uitzicht', een uit
1826 daterend besluit waarbij de ge-
meente een bepaalde vergoeding ont-
vangt van grondeigenaren die stukjes
gemeentegrond in gebruik hebben die
direkt grenzen aan openbare gemeen-
tegrond, uit de tijd is.
'Moeten we', zo betoogde de heer
FLIERINGA van mspr. nu, 'ons nog
het hoofd gaan breken over een bepa-
ling uit 1826'? Die kunnen we beter
met de autospuit naar het museum ver-
wijzen'. En de vvd-er ATTEMA merk-
te op: 'Nog even en we zitten bij de
slag van Nieuwpoort'. De raad knikte
instemmend en wat denk je dan: de
bepaling zsl worden geschrapt. Maar
niets is minder waar en het tegendeel
voltrekt zich. Op voorstel van de heer
Attema besloot de gemeenteraad een
minimum vergoeding van f. 5,- voor
het 'Recht van Uitzicht' te heffen van
de betreffende grondeigenaren. Motief:
de administratiekosten worden anders
hoger dan de opbrengst van de heffing.
Die kosten zijn sinds de slag bij Nieuw-
poort sterk gestegen.

Aan het eind van de raadsvergadering
kwam het circuit opnieuw ter sprake.
Op verzoek van de heer Wijnbeek was
aan de raadsvergadering toegevoegd
een aanvraag bij b en w van de Cenav
om twee stukjes duinterrein nabij de
panoramabocht van het circuit van de
gemeente in beheer te mogen overne-
men. Tijdens racedagen worden de
stukjes grond bevolkt door circuitbe-
zoekers die er een onbeschrijflijke rom-
mel achterlaten en dat wil de Cenav
als volgt oplossen: het plaatsen van
een hek om de terreintjes en de rot-
zooi door eigen personeel laten oprui-
men. Tijdens de race wil men de stuk-
jes grond tegen betaling van een entree-
bewijs openstellen en op niet-racedagen
kan de grond kosteloos door het pu-
bliek worden betreden.

PV. PLEINES

• Afgelopen zondag namen oude en
jonge duiven van de leden van P.V.
Pleines deel aan een wedvlucht vanaf
Duffel. Gelost 8.30 uur arriveerde de
eerste jonge duif, na een afstand van
143 km. te hebben afgelegd, om
10.0 uur op thuishonk.
De uitslagen: R. Driehuizen 1, 2, 6, 9,
15, 16; A. Molenaar 3; J. Vos 4,5;
H. Lansdorp 7; C. v. Egmond 8; P. La
Grouw 10, 13; Gebr. Driehuizen 11,
12. 17; J.B. Koper 14, 20 en C, de Leeuw
Leeuw 18, 19.
De resultaten bij de oude duiven waren:
Gebr. Driehuizen 1,8,9, 10; D. Mole-
naar 2; J. Swart 3; H. Lansdorp 4; P
La Grouw 5, 6 en J. Vos 7.

Burgemeester Nawijn was van mening
dat de overdracht van het beheer van
de betreffende grond uitsluitend tot
de Competentie van het kollege behoor-
de. Dit ingevolge de met de Cenav ge-
sloten pachtovereenkomst.
Maar daar hadden de heren WIJNBEEK
en FLIERINGA de nodige twijfels over.
Het gaat hier om de overdracht van
beheer van gemeentegrond en daar
dient de raad toch aan te pas te komen,
meenden zij. Voorzitter NAWIJN be-
toogde dat b en w hier de ruimte en

de bevoegdheid hebben zelfstandig een
beslissing te nemen. Daar geloofde de
heer FLIERINGA 'niets van'. De ge-
meenteraad blijft te alle tijde verant-
woordelijk voor hetgeen met de grond
gebeurd. Dat moet maar eens worden
uitgezocht, meende hij.
Zover kwam het niet.
De raad vond aan het eind van de rit de
materie kennelijk te ingewikkeld en
ondoorzichtig en hakte de knoop door.
B en w moeten maar beslissen. Dat
betekent dat de Cenav het beheer over
de grond krijgt. Nog even en de orga-
nisatie annekseert heel Zandvoort,
zonder dat de volksvertegenwoordi-
ging er iets aan doet.
't Zal wel goed zijn.

de raadskommissies
zijn al verdeeld
door pvda cda en vvd

Lou Koper (psp-ppr)
'Bijeenkomst is mosterd na de maaltijd'.

F oto Frans van Loon

De openbare vergadering van j.l. maan-
dag, die werd gehouden om de verschil-
lende politieke partijen en belangstel-
lenden te informeren over het gevorm-
de kollege en te praten over de samen-
stelling van de kommissies van bijstand,
werd een onderonsje tussen de nieuwe
koalitiepartijen, vvd, cda en pvda.

Deze, op initiatief van de vvd gehou-
den vergadering werd door de toe-
komstige oppositiepartijen niet in
dank afgenomen. 'Inspraak Nu' had
bij monde van oud-wethouder Janssens
al gezegd niet te zullen komen, omdat
tussen de vvd, cda en pvda 'geheime
besprekingen hebben plaatsgevonden,
zonder dat daarbij ihs'pr. nu en psp-
ppr werden betrokken'. Lou Koper
van de psp-ppr las, direkt na de opening
van de vergadering, een verklaring voor,
waarin deze openbare vergadering werd
gekarakteriseerd 'als de bekende mosterd
na de besloten maaltijd'. Hierna verlie-
ten de zandvoortse radikalen demon-
stratief de zaal.
'Nou, dan zijn we weer onder ons', zei
de cda-wethouder v.d. Mije, toen de
psp-ppr de zaal uitliep. In hun verkla-
ring stelden de psp-ppr, dat de opvat-
ting over demokratie van vvd, cda en
pvda er een van beslotenheid is en
onderlinge afspraken, die voor ande-
ren verborgen moeten worden gehou-
den. 'Kortom een regentendemokratie
voortkomend uit een visie op de maat-
schappij, waarin het eigen belang in
naam van het algemeen belang bijna
voortdurend voorrang krijgt'. In de
opvatting van de psp-ppr moet de de-
mokratie een forum zijn waarin ieder
mens zijn mening laat horen en dat
alles m de groots mogelijke openheid
en openbaarheid, zodat de mensen
weten wat er gebeurt. Wij hebben er
dan ook geen behoefte aan om aan

deze politieke manoeuvre mee te doen
en wensen u verder een prettige open-
bare vergadering'.
Toen de vvd voorzitter Jongsma aan de
zaal vroeg of iemand nog iets over de
kollegevorming wilde vragen, reageer-
de niemand. 'Tja, geen wonder, de
psp is weg', merkte het aftredend
raadslid Keur (cda) op. Toch konklu-
deerde de voorzitter, dat iedereen het
dus met het gevormde kollege eens was
en wilde de vergadering sluiten. Maar
pvda-er Aukema en cda-er v. As ver-
hinderden dat. V. As zei, dat in de
vorige vergadering met vvd en pvda ook
over de samenstelling van de kommis-
sies was gesproken. Daarin hadden de
drie koalitiepartijen, eveneens zonder
overleg met inspr. nu en psp-ppr, de
volgende verdeelsleutel afgesproken:
van de partijen die in het kollege ver-
tegenwoordigd zijn kan elk raadslid
een kommissie claimen en ieder raads-
lid van de partijen die niet in b en w
vertegenwoordigd zijn, twee.
Een uitzondering zou voor het cda wor-
den gemaakt, die met haar drie zetels
in alle vier de kommissies kan gaan zit-
ten ! De kommissies van bijstand en
advies waren door de drie partijen dus
al samengesteld, maar er heerste nog
wat onduidelijkheid over de wensen
van de psp-ppr, die door de vvd.pda en
pvda was ingedeeld in de kommissies
van algemene zaken en publieke wer-
ken. Toen iemand uit de zaal opmerk-
te, dat de progressieve kombinatie
misschien wel in de kommissie van
sociale zaken wilde zitten, reageerde
de liberale mevr. Hugenholtz fel:
'Dan hadden ze hier moeten blijven'.
De fraktievoorzitter van het cda, v. As,
zei verder dat hij niet erg gelukkig met
de zeven zetels van de vvd was, maar
wel gelukkig met het gevormde kollege
omdat het cda nu eenmaal niet om de

Voor de vele blijRen van medeleven en belangstelling ondervonden
tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve Man, onze zorg-
zame Vader, Behuwd- en Grootvader, onze beste Zoon, Broer,
Zwager en Oom

JOHAN KOOKE

betuigen wij U onze hartelijke dank.
In het bijzonder Dr. B'. Drenth voor de goede medische verzorging.
Zandvoort, 1974.
Lorentzstraat 327 Uit Aller naam;

E.E.E. Kooke-Wolf

officiële berichten

BEKENDMAKING

De Burgemeester van Zandvoort maakt
ter voldoening aan artikel 26 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening be-
kend, dat de door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 27 augustus
1974 vastgestelde bestemmingsplannen
1e. 'Burg. Engelbertstraat-Schuitengat'
2e. 'Zandvoortselaan - Bentveld',

alsmede
3e. een aanvulling van de voorschrif-

ten behorende bij het bestemmings-
i plan 'Fahr-ejiheitstraat 3'
van maandag 2 september 1974 af ge-
durende één maand ter gemeentesecre-
tarie op het bureau volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening, voor een ieder
ter inzage liggen.

Zij die zich tijdig met bezwaren tot
de gemeenteraad hebben gewend kun-
nen gedurende deze termijn bij Gedepu-
teerde Staten van Noord-Holland
schriftelijk bezwaren tegen de vast-
stelling van deze bestemmingsplannen
en aanvullende voorschriften indienen.

Gelijke bevoegdheid komt toe aan een
ieder, die bezwaren heeft tegen de
wijzigingen in de plankaart en/of de
voorschriften, welke bij de vaststelling
van de onder 2 en 3 genoemde plan-
nen zijn aangebracht.
Col l.
Z/
Zandvoort, 28 augustus 1974.

De Burgemeester voornoemd

A. Nawijn

Voor uw hartelijke bewijzen van mede-
leven met het overlijden van mijn vrouw

W.P. NIJS-KOOPAL

betuig ik mijn oprechte dank.

Uit Aller naam:
J.Th. Nijs

Zandvoort, augustus 1974.
Helmerstraat 27.

Het is een onbegonnen zaak ieder
persoonlijk te bedanken.
Staat u mij toe, dat ik al degene, die
op enigerlei wijze hun belangstelling
en waardering betoond hebben bij
mijn 10-jarig jubileum in het Rust-
huis "HulsmanhoF' langs deze weg
daarvoor hartelijk dank zeg.

Zr. E. de Beer.

De Burgemeester van Zandvoort maakt
bekend, dat overeenkomstig artikel 28
lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening ingaande maandag 2 septem-
ber 1974 gedurende een maand ter
secretarie op het bureau volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening voor
een ieder ter inzage ligt het besluit d.d.
30 juli 1974 van gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland houdende
goedkeuring van het bestemmingsplan
"Celsiusstraat - Linnaeusstraat", vast-
gesteld bij raadsbesluit van 5 maart
1974 no. 17.
De inspecteur van de ruimtelijke orde-
ning en zij die zich tijdig met bezwaren
zowel tot de gemeenteraad als tot
Gedeputeerde Staten hebben gewend
kunnen gedurende bovengenoemde
termijn bij de Kroon in beroep stellen.

Zandvoort 26 augustus 1974.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

burgerlijke stand

23 augustus - 29 augustus

Geboren: geen.
Overleden: geen.
Ondertrouwd: Jacques Lioni en

Louis Maris de Groot; Imro Henry
Gerold Karsters en Constance Mole-
naar; Robert Josephus Franciscus
Vrees en Henriètte Wilhelmina van
Dam; Roy Dijs en Henriètte Thérèse
Heijnen.

Gehuwd: Frederik Rietman en
Teuna Jansje Heijboer; Bernardus van
Vueren en Annemarie Versluis.

Geboren buiten de gemeente: Jacob
zv J.J. Paap en A.J.M, van Diemen.

Overleden buiten de gemeente:
Christina Meijer 20 jr., gehuwd met
H.E.F. Dümpel; Elisabeth Muller 63
jr., gehuwd met A. Doorn; Wilhelmina
Snoeijenbos 87 jr., gehuwd geweest me
C. van der Wal.

waterstanden

1 sept.
2 sept.
3 sept.
4 sept.
5 sept.
6 sept.
7 sept.
8 sept.
9 sept.

10 sept.

H.W
03.06
03.35
04.04
04.33
05.01
05.39
06.14
06.56
07.40
08.49

L.W H.W
11.11
12.01
00.04
00.36
01.06
01.33
02.06
02.44
03.20
04.10

15.26
16.—
16.25
16.58
17.21
18.—
18.32
19.14
20.10
21.20

L.W

23.29

12.17
12.50
13.13
13.49
14.16

14.57
15.12
16.35

uitspraak van de kiezers heen kon!
Ook binnen de pvda bestond voor de
verkiezingen nogal wat wrevel tegen-
over de vvd. getuige een verklaring van
het pvda-bestuur waarin werd gesteld,
dat er in de verkiezingskrant van de
vvd onwaarheden stonden en dat de
deur, voor wat betreft de samenwer-
king tussen pvda en vvd in het kollege,
in het slot zat. Maar, zoals pvda-wethou-
der Aukema het stelde, 'aldus de deur in

het slot zit kan je hem ook weer open
doen. De politieke realiteit gebood dat.
Toen bleek dat het cda de oude koali-
tie van pvda, cda en inspraak nu niet
meer wilde steunen, stonden we voor
de keus óf niet in het kollege te gaan
zitten óf het belangrijk te vinden een
wethouderszetel te hebben. Vanwege
de invloed die wij in het kollege via de"
wethouderszetel kunnen uitoefenen
heeft de pvda voor het laatste gekozen".
Een minderheid binnen de pvda fraktie
en bestuur, waaronder het raadslid
v.d. Heijden, twijfelt sterk aan de in-
vloed die de pvda in het kollege zou

kunnen uitoefenen - het cda en vvd
hebben ook zonder de pvda de meer-
derheid - en heeft dan ook tegen de
samenwerking met de vvd gestemd.
Dat de vorming van het kollege in alle
beslotenheid heeft plaatsgevonden gaf
de heer van As (cda) toe, terwijl de
heer Aukema het ontkende: 'De pvda
heeft steeds haar wensen en beslissin-
gen aan zijn oude en nieuwe partners
en aan de pers meegedeeld. Van be-
slotenheid en geheim'doenderij is dus
geen sprake'. Wat de heer Aukema niet
noemde zijn de moeilijkheden, die
een aantal pvda-leden nu al weken lang
ondervindt bij het bijeenroepen van eer
algemene ledenvergadering in verband
met de kollegevorming. Het pvda-be-
stuur heeft die vergadering nu eindelijk
op 26 september a.s. vastgesteld, echtei
nadat het nieuwe kollege van vvd, cda
en pvda een«feit is!

JHIWI



DEALER
Chrysler- Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

T/7 VERSTEEG E
WJfmm O ZANDVOORT 02507-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

Onze HERENSALON is wegens vakantie
van 6 t/m 23 september

GESLOTEN
Onze damessalon blijft geopend.

KAPPERSHUIS SPOELDER
Haltestraat 14 telefoon 24 62

WEGENS HUWELIJK ZIJN WIJ VRIJDAG 6
SEPTEMBER GESLOTEN.

KAPPERSHUIS SPOELDER
Haltestraat 14 Telefoon 24 62

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk^

F.M.VAN DEURSETj
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1—3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2

inkl. spaanplaat ondervloe-
ren leggen en 8.T.W.
NICO V.D. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg

Tel. 2907-5117.

Beleggingshuizen te koop
gevraagd. Tel. 4479 Emma-
weg 13.

Hondenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen,

otSrbehandeling,
voetbehandegling, etc

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7. tel. 4999

FAMILIEZWEMMEN

Vrijdagsavonds kunt u van 20.00—21.00 uur
tegen de redelijke prijs van fl. 2,- deel nemen
aan ons familiezwemuurtje;
Een uurtje rustig zwemmen, spelen en wat
niet al, met de kennelijke bedoeling iets aan
onze conditie te verbeteren.
Wij hopen u deze avond te mogen begroeten.
Zandv. Zwem en Poloclub
tel. 2198 » DE ZEESCHUIMERS "

WIJ GEVEN DE HOOG-
STE WAARDE.
Lompen, kranten, koper
lood, Zink, Alum., Uzer
Zolderopruimingen.
Inkoop pakhuis. Ook halen
Hofdijkstraat 22 en 13
Tel. 4376. Bij zwembad
ook zaterdags.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

WONINGRUIL
BROEK IN WATERLAND

*

ZANDVOORT
aangeb. nieuwe eengezins-
woning, ind. hal,.gr. kam.,
keuken, 3 sip. kam., douche
voor- en achtertuin
plm. 10 km. van Amsterdam.

Gevr, eengezinswoning in
Zandvoort. Tel. 02903-
1838.

RESTAURANT "LA REINE"
Kerkstraat 15
Tel. 22 53

vraagt voor direkt
AIDE DE-CUISINE

Hoog loon.
Sollicitaties na telefonische afspraak.

DIREKT TE HUUR
2 kamerf lat met keuken en
badcel en centr. verw.
Huur f. 550,- p. mnd.
Tel. 26G3

TE KOOP aangeb. zwart
skay bankstel. TEI. 6697.

DR. P. FLIERINGA
AFWEZIG

van 30 augustus
tot 20 september

WAARNEMERS:
Dr. Anderson
Dr. Drenth
Dr. Zwerver

PEETER ZANDVOORT
cq. SNOOPY
vraagt werkster voor 2a
3 keer per week.
Aanm. Haltestraat 56 of
tel. 025 07-36 18

FLINKE huish. hulp gevr.
Tijden n.o.t.k.
Mevr. J. Vasterman, Brede-
rodestraat 41. Gaarne Tel.
afspraak nr. 28 64

BIJVERDIENSTE:
Speciaal in uw woonplaats
zoeken wij een persoon die
zich zou willen belasten
met het verzamelen van
klubbladen, verenigingsor-
ganen, programmaboekjes
of andere periodieke uitga-
ven waarin advertenties zijn
opgenomen.
Interessante beloning.
Uitlsuitend schriftelijke re-
akties aan: "HELMASONS"
B.V. - Heerhugowaard Mid-
denweg 464-466, Postbus 1
Onmiddelijk na ontvangst
wordt u persoonlijk be-
zocht.

en
zoon
bloemsierkunst

kerkstraat 38
telefoon 2115

zijn van 2
tot en met 15
september

OP VAKANTIE

"DE ZEESCHUIMERS':

ZWEMMEN ? ? HEERLIJK ! !

Wacht niet .langer met lid te word-
en van onze gezellige zwemverenig-
ing. Over enige tijd moeten wij tot
een ledenstop overgaan.
Onze club neemt deel aan zwem- en
waterpolowedstrijden van de K.N.Z.B.
Opgeven als lid iedere vrijdag om
18.00 uur in het nieuwe zwembad,
of bij het secretariaat Swaluestr. 15
.te Zandvoort Tel. 2198

nieuws
kort & klein
• Het blijft processen verbaal regenen
aan het zuiderstand waar honderden
mensen dagelijks in natuurlijke staat
Van zon en zee genieten. De bonnetjes
die de strandpolitie uitdeelt bereiken
een gemiddelde produktie van vijf stuks
per dag. De naturisten die een proces
verbaal krijgen zullen voor de arrondis-
sementsrechtbank in Haarlem moeten
verschijnen. Wanneer de eerste behan-
deling plaats vindt is nog niet bekend.

• Morgen en overmorgen organiseert
de watersportvereniging 'Zandvoort'
nationale kampioenschappen in de
Hobie Catklasse. De wedstrijden vin-
den plaats tussen paviljoen Zuid en
Bouwes Palace. Er wordt gestart van-
af de parkeerhaven van de vereniging
aan het zuiderstrand. Voor de natio-
nale zeilontmoeting hebben zich circa
vijfenveertig deelnemers laten inschnj-
ven.

• Dinsdag 3 september a.s. besluit de
evenementenkommissie van de VVV
het seflzoenprogramma met een solo-
konsert in het kerkgebouw van de
hervormde kerk aan het Kerkplein
dat zal worden verzorgd door de uit
Ceylon afkomstige celliste, Camilla
Souze. Het konsert begint om 20.00
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
het VVV kantoor op het Raadhuis
pleinen voor det aanvang van de
uitvoering bij de ingang van de kerk.

HET MOOISTE VAN HET MOOISTE!!!

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 31 aug. en zondag 1 sept.:

Zr. J.Havers, Gasthuishofje 27
tel. 2791

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 1 september

Ds. E. Saraber, Ossendrecht

GEREF. KERK
Zondag 1 september

10.00 uur: ds. H. van Twillert
Holten
19.00 uur: ds. H. van Twillert
Holten

NED' PROTESTANTENBOND
Zondag 1 september

10.30 uur: "Samen Kerk-zijn"
dhr. G. Vlutters uit Uithoorn
"Kerk van de toekomst"

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9 30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 1930 uur
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m m v dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9 30 uur-
misviering met samenzang

OpelKadett:
U gaat va n

hem houden

g
g
g

Jvanaff8B955r|
» mcl BTWtn ex General Motors Contmtntal

BBB BB ra: soa Ba ara BB ca
g 4K6

S VAN LENT OPEL
n Kamerlingh Onnesstraat 15

Zandvoort- Noord
i telefoon 02507 - 5346

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein - Tel. 2129

Een allernieuwste denderende collectie
SHOWMODELLEN WINTERMANTELS
uit de fijnste en edelste stoffen vervaardigd
in grandioze modellen o.a. bezet met zeer
royale edelbontgameringen als vos, was-
beer, indisch lam, nerts enz 179 -
BONTHOEDEN, nerts, colliers
uitsluitend het beste op dit gebied

v.a. 98,-

Nu nog met enorme ZOMERKORTINGEN
van 10—40 o/o. Keuze uit enige honderden
weergaloos mooie BONTMANTELS in de
meest gangbare modellen o.a.
MOUTON- en LAMMANTELS v.a.
NUTRIAMANTELS overal het dubbele v.a.
NERTSDELENMANTELS vele soorten v.a.
PERSIANER in grijs, bruin en zwart v.a.
En verder alle gangbare soorten voorradig

390-
590-
890,-
990-

BONTJACKS (modellen)
met echte nappaleder, suède en slangleder.
onverslijtbaar en heerlijk te dragen voor
vele doeleinden v.a. 198,-
Nog slechts enkele stuks.
Org. CAMEL- en LAMA MOHAIRMANTELS
met echte hamster-bont binnen voer ing.
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

390,- tot 490,-

MEVR. J. COLLEWIJN mannequin KLEINE HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM



dancing
(WITH NEW MANAGEMENT)

WE PRESENT YOU FROM FRIDAY THE 30TH OF AUGUST 1974

16 WORLD SHOW'S
PRESENT BY INTERNATIONAL STRIPTEASE STARS.

LIFE MUSIC BY: THE PHILIPINIAN LADY'S ORCHESTRA "THE POGGIES"

OPEN DAILY FROM 22 TILL 5 O'CLOCK

STATIONSPLEIN 17 PHOIME 02507 - 50 08

ZANDVOORT

RIA AND PUCK

Zandvoortse uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT CREMATIE

Keesomstraat 61 Telefoon 5351

LAATSTE WEEK
MAANDAG:
Den Haag - Madurodam
DINSDAG:
Volendam - IJmuiden • Zaanse Schans -
Marken

WOENSDAG:
Aalsmeer • Rotterdam • Delft
DONDERDAG:
Brussel - Antwerpen

VRIJDAG:
voormiddags: Alkmaar Kaasmarkt
namiddags: Amsterdam

LET OP:
Op donderdag 5 september naar Brussel

IS UW VAKANTIE NOG NIET BESPROKEN? U
HEEFT NOG RUIME KEUS IN VLIEG- EN TOU-
RINGCARREIZEN NAAR VELE BESTEMMINGEN.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdags van d tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 50 64, b.g.g. 28 45.

CENTRALE VERWARMING
TICHNISCH INSTALLATIE BURÏAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneastraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl mstall Erk A C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

ZAIVDVOORTSE
SCHAAKCLUB

OPGERICHT 13 FEBRUARI ÏO3O

" Ieder die geïnteresseerd is in
de scchaaksport nodigen wij
hierbij uit op donderdag
5 september a.s. om 8 uur te
komen schaken op onze pnt-
moetingsavond. Schaken in
clubverband geeft u eigenlijk
de meeste voldoening.

m K j • A A A A PROBEER HET EENSClubavond iedere donderdag.
Ook jeugdige schakers zijn van harte welkom van 7 tot 8 uur
Dit alles natuurlijk in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat.

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor-

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Óók U!
Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landefijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAO"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem.
Telefoon: 023 - 31.36.79-31.04.40*, na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

H. W. COSTER
Makelaar o.g. udN.B.M.enM.c.c.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGINO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
WMtwpwkstrMt M • Zwtdvoort • T«l«fo«n 4»73

J. Portegies- Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

Dans- en Ballet Centrum

JOHN. DE BOER
INSCHRIJVING
voox het nieuwe

DANSSEIZOEN
Dagelijks van 19.00 - 21.00 uur
AANVANG VAN DE LESSEN
EIND SEPTEMBER:

ZANDVOORT:

Gasthuispl. 4 a Tel. 02507-3713
(achterzijde Zomerlust)

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voortiMn A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens Aanleg en onderhoud van inbraakbeveiliginoen.

Telefoon 8472 of mobilofoon 005—D 2700
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vanavond
debuteert
nieuwe
raad

dingsritueel vindt de benoeming van
de wethouders plaats. Op de nomina-
tie voor een zetel in b en w staan de
huidige wethouders I.M. Aukema(pvda)
K.C. v.d. Mije Pzn. (cda) en de tegen-
woordige fraktievoorzitter van de vvd,
J. Attema. De rest van de agenda is
gewijd aan de samenstelling van de di-
verse kommissies. De volgorde van
behandeling is als volgt:
Benoeming leden raadskommissies.
Idem leden van de kommissie voor de
beroepschriften.
Idem leden en plaatsvervangende leden
van de kommissies midden en klein-
bedrijf.
Idem leden en plaatsvervangende leden
van de kommissie voor georganiseerd
overleg in ambtenarenzaken.
Idem van vier leden van de Kennemer-
raad.
Idem van een lid van het bestuur van
de 'Stichting Sporthal Zandvoort'.
Idem van de leden en plaatsvervangende
leden van het bestuur van het Strand-
schap Zandvoort.
Idem van twee vertegenwoordigers
in het bestuur van de A G. Bodaan-
stichting.
Idem van een kommissaris van de
woningbouwvereniging 'Eendracht
Maakt Macht'.
Idem van twee leden van de Sportraad.
Idem van een lid van het algemeen
bestuur van het Werkvoorzienings-
schap 'Zuid-kennemerland'.
Rondvraag.

sleep-in bezoek liep terug

Foto Frans Groenheide

overval in zandvoort
J. Attema (vvd) nieuweling in kollege.

-Om 8 uur begint in het gemeentehuis
de eerste bijeenkomst van de in mei
j.l. gekozen zandvoortse gemeenteraad.

Direkt na de opening van de zitting
zullen de nieuw benoemde raadsleden
door burgemeerster A. Nawijn worden
beëdigd en geïnstalleerd. Na dit inwij-

• Na een wilde achtervolging door
de politie werden in Amsterdam vier
duitse jongens m de leeftijd van 20
jaar klem"gereden en aangehouden, na-
dat zij enkele uren tevoren een zand-
voortse flatbewoner van tweehonderd
gulden hadden beroofd. Het slacht-
offer van de roofoverval zag kans het
kentekenbewijs van de auto waarmee
de duitsers er van door gingen te no-

teren en aan de zandvoortse politie
door te geven. Deze waarschuwde de*
korpsen uit de omliggende gemeenten
die de wagen weldra op het spoor
kwamen. Na hun aanhouding in
Amsterdam werden de knapen overge-
bracht naar Zandvoort en ingesloten
in het bureau van politie. Zij zullen
voor de haarlemse officier van jusitie
worden geleid.

Hoewel eksakte cijfers van het aantal bezoekers op dit moment nog niet bekend
zijn heeft de sleep-in aan de Van Lennepweg dit seizoen minder slapers getrok-
ken dan in de twee voorafgaande jaren. Een oorzaak van de dalende belangstel-
Img voor de overnachtingsplaats is niet konkreet te geven. Mogelijk heeft het bar
slechte weer een rol gespeeld of de vakanties bij de oosterburen, die dit keer bui-
ten het hoogseizoen vielen. Maar een juist beeld van de achtergrond van de terug-
gang heeft men nog niet.
Nu de zomereksploitatie van de sleep-in is beëindigd willen de sleep-mners binnen-
kort gaan praten over dg toekomst van het projekt. Er zijn binnen de kring van de
sleep- in diepgaande meningsverschillen gerezen over de wijze waarop de jonge-
renakkomodatie fn de komende tijd moet worden gerund. Een deel van de mede-
werkers is van mening dat men de gasten moet gaan 'aktiveren' door middel van
groepsdiskussies en kreatieve middelen. De sleep-in, vinden zij, moet meer worden
dan een passieve overnachtingsgelegenheid. Andere sleep-inners zijn van oordeel
dat het oorspronkelijke uitgangspunt van het projekt, het bieden van ondejdak
aan jongeren die nergens anders terecht kunnen, nog altijd aktueel is. De meeste
slapers kiezen bewust of onbewust voor een andere levensstijl dan zij die 'aktief'
willen zijn en zich geroepen voelen zich in te zetten voor maatschappelijke en
politieke idealen. .

zand-
voort
door
de
mand

- De eerste twee naaktlopers aan het
zuidelijk strandgedeelte zullen vrijdag
13 september a.s. voor de haarlemse
politierechter moeten verschijnen. Zij
werden enkele weken geleden - toen
zij zich in natuurlijke staat aan zon,
strand, zee en de ogen van nieuwsgie-
rige passanten bloot gaven - door
een diender van het stranddetache-
ment van de zandvoortse gemeentepo-
litie bekeurd. Populair gezegd op de
bon geslingerd. Helaas beschikken wij
niet over de redaktie van het proces
verbaal - onbevoegden krijgen dat
niet ter inzage - maar wel over een
publikatie in het blad van de juridiese
fakulteit der amsterdamse studenten
'Alibi no. 2 (2e jaargang) waarin de
geschiedenis wordt gememoreerd van
de ontdekking van een bloterik in de
zomer van 1969 aan het zuiderstrand
doot twee politiemannen.

Alibi no. 2 (2e jaargang) schrijft:
Hoofdagent D. (namen noemen doen
we niet) maakt samen met agent V. op
een mooie zonnige ochtend z!n eerste
ronde over het zandvoortse strand.
Er zijn nog maar weinig mensen, maar
D. en V. hebben het gevoel dat het,
gezien het weer, een drukke dag gaat
worden. Plotseling zien ze vlak bij de
duinrand wat wrakhout liggen. Zowel
nieuwsgierig als politieambtenaren van
nature en volgens de wervingsadver-
tenties zijn, als behept met de van
nature haast bij iedere Nederlander
aanwezige juttersmentaliteit, beslui-
ten ze het aangespoelde wrakhout aan
het strand wat nader te gaan bekijken.
En dan ontplooit zich de volgende dia-
loog:
-Mooi hout, V.
-Ja, dat kan aardig wat opbrengen.
-Verrek, zie je dat V, d'r ligt een vent
achter in z'n blote lul, zie je dat !

-Geen twijfel mogelijk. D., het is
een vent en hij ligt in z'n blote lul.
Hoe is het mogelijk, hier, op ons
strand!
-Zeg meneer, waarom ligt u daar in
uw blote l geslachtsdelen ?
-Ik zonnebaad, agent.
-Hoofdagent voor u. Zeg hoor je dat
V., meneer hier zonnebaad zonder vol-
doende geslachtsbedekking. Ga jij voor
de zekerheid eens vragen of iemand
aanstoot heeft genomen. Ik maak wel
proces-verbaal op.
En dat proces -verbaal luidt:
'Op 23 juli 1969 omstreeks 10.30 uur
heb ik in de gemeente Zandvoort cp
het voor ieder een toegankelijke zee-
strand, alwaar ik toen als hoofdagent
van politie met een kollega dienst deed
verdachte aangetroffen, die zich daar
toen geheel ontkleed met ontblote
geslachtsdelen op voor het publiek
waarneembare wijze ophield. Ver-
dachte was voor een deel omgeven
door een laag bouwsel van wrakhout
zulks evenwel zodanig dat rnen zijn
ontblote geslachtsdelen kon zien wan-
neer men passeerde op vrij geringe
afstand van dat bouwsel ofwel aan de
zijde waar dat bouwsel niet was, te
weten aan de duinzijde. Er bevonden
zich toen meerdere personen op het
strand.'

Alibi no. 2 (2e jaargang) noemt het
voorval een komiese schets voor drie
heren in de zandvoortse, waaraan
zelfs de Hoge Raad een arrest heeft ge-
wijd op 1-12-'70. De juridiese malie-
molen heeft op volle toeren gedraaid,
stelt het blad vast. En verder: In de
ten laste legging wordt niet gesproken
over een vent die een paar keer met
z'n hele handel bloot op het zandvoort-
se strand is gaan liggen. Nee, hij heeft
zich op het openbare zeestrand tel-

kens opzettelijk oneerbaar en ontuch-
tig op voor het publiek waarneembare
wijze met ontblote geslachtsdelen
opgehouden. Hoe verzinnen ze het
vraag je je af, aldus Alibi no. 2 (2e
jaargang).

We zijn nu vijf jaar verder en we zijn
benieuwd of de politiële en justitiële
autoriteite.n dit ook hebben opgemerkt.
Op 13 september weten we meer.

H.W L.W H.W L.W

4sept. 04.33 00.36 16.58
Ssept. 05.01 01.06 17.21
6sept. 05.39 01.33 18.—
7sept. 06.14 02.06 18.32
Ssept. 06.56 02.44 19.14
9sept. 07.40 03.20 20.10

12.50
13.13
13.49
14.16
14.57
15.12

van links naar rechts hoofdagent D., bloterik en agent V.



provincetown in ver. staten
een
zandvoort over zee

Fons Burger uit Zandvoort bezocht
voor de tweede keer Amerika en
bericht ons in een reportage en
foto's over een badplaatsje dat op
Zandvoort lijkt.
Maar er zijn verschillen.
Vooral wat het bestuur betreft
verschilt Provincetown nogal met
onze situatie. In Provincetown
funktioneren demokratie en open-
heid optimaal.
In Zandvoort staan die, vooral op
dit moment, op een laag pitje.
Zeer laag.

Aan de grauwe industrierijke oostkust
van de verenigde staten ligt op het pun-
tje van een schiereiland de badplaats
Provincetown. Er wonen niet meer dan
4000 mensen in de gemeente maar
's zomers vertiendubbelt dat aantal.
Net als Zandvoort stroomt Province-
town dan vol met toeristen. Mensen
die in de stad op de 30e of 40e etage
wonen komen naar Provincetown om
met het achterwerk in het zand enke-
le weken te genieten van zee en zon.
Er is eigenlijk niet veel meer dan een
kleine tienduizend kilometer water
dat ons van Provincetown scheidt. On-
danks de vele overeenkomsten die wij
met het stadje hebben zijn er toch
nog een paar kenmerkende verschillen.

Ik kom uit Boston en moet vijf uur in
de greyhoundbus zitten voordat we
Provincetown binnenrijden. Het lijkt
net alsof ik Zandvoort binnenkom
over de noord-boulevard. Aan de ene
kant een grote hoeveelheid houten
strandhuisjes, aan de andere kant de
duinen die niet zo erg veel verschillen
van de neerlandse blanke toppen.
Ook als ik met een gebroken rug in het
centrum uit de bus stap zie ik Zand-
voort. Honderden winkeltjes en dui-
zenden mensen. Alleen de rare suiker-
taartachtige kerk doet me meer aan
Peytonplace denken.
Aan het einde van een lange pier lig-
gen vissersboten om h'un ladingen te -
lossen. Honderden meeuwen zweven
boven het haventje.
Dit is Provincetown. Het laatste stukje
Amerika.

DEMOKRATIE
Evenals in enkele andere gemeenten in
New England is in Provincetown de
originele vorm van demokratie gehand-
haafd. De demokratie zoals die werd
geïmporteerd door de engelse pelgrims
die zo'n drie en halve eeuw geleden op

de plaats landden waar een eeuw later
Provincetown werd gesticht.
De hoogste instantie in deze gemeente
is niet meneer de burgemeester of
geklede heren die zichzelf voorhouden
de inwoners te vertegenwoordigen. De
hoogste instantie is de volks- of stads-
vergadering. Een vergadering waarin
iedere kiesgerechtigde inwoner zijn
stem kan uitbrengen over de voorstel-
len die hijzelf of zijn buurman heeft
ingediend.
Twee keer per jaar komt de stadsverga-
dering bijeen. Meestal nemen er 400
tot 500 mensen aan deel. Na uitgebrei-
de diskussies over de verschillende voor-
stellen wordt er hoofdelijk gestemd.
Of het nu over bestemmingsplannen,
bouwvergunningen, subsidies, verkeers-
regels of begrotingszaken gaat, iedere
geïnteresseerde mag meedoen aan de
stemming.
De man die de supervisie heeft over
het geheel noemt men de townmana-
ger (stadsmanager). Een'doorde
inwoners aangestelde bedrijfsleider.

OPENHEID
Er zijn maar liefst 220 mensen lid van
de bijna 50 kommissies die de vergade-
ring moeten adviseren over de verschil-
lende ingediende voorstellen. Voor elk
denkbaar onderwerp is er zo'n deskun-
dige kommissie. Noem maar op: voor
scholen, financiën, kunst, veteranen,
kerstverlichting, brandweer, historie,
bibliotheken, rekreatie, riolering, vis-
serij, parkeer en verkeersstudie etc. etc.
Een onvoorstelbaar aantal mensen is
betrokken bij het bestuur van de ge-
meente. En iedere inwoner spelt de
plaatselijke krant (The Provincetown
Advocate) als er over dit onderwerp
wordt geschreven.
Openheid is ook geen enkel probleem.
Jaarlijks geeft de gemeente een boek
uit waarin alle politierapporten, brand-
weerrapporten, verslagen van scholen en
kommissies, lijsten met salarissen van
gemeentefunktionarissen en alle gege-
vens van de burgelijke stand staan afge-
drukt. Ook alle bestuursmaatregelen
en plannen voor de toekomst zijn in
dit jaarboek opgetekend.

DE PLANT
Ik logeer bij Harva en Larry. Zus en
broer. Ze wonen in een klein huisje
aan het strand. Larry is gisteren door
de plaatselijke politie gearresteerd
omdat hij een paar grote marihuana-
planten in zijn vensterbank kweekte.
Dat mag bij ons. Maar Amerika is
Wat dat betreft nog een flink stuk achter.

Larry wordt niet vastgehouden maar
zal waarschijnlijk wel voor de rechter
moeten verschijnen. Hij zit er niet zo
mee. Iedereen die die avond binnen-
komt krijgt het verhaal in geuren en
kleuren te horen.
Suzanna Shell woont ook in Province-
town. Ik ontmoette haar in het vlieg-
tuig. Samen hebben we bij haar zusje
Mary Ann gelogeerd in New York.
Suzanna schildert. Ze maakt prachtige
olieverfschilderijen. Haar zusje Mary
Ann is aktrice. Zij is naar Provincetown
gekomen om er de zomer door te bren-
gen.
Kunstenaars kunnen hier niet van hun
beroep leven als ze niet behoorlijk be-
roemd zijn. Suzanna en Harva werken
in het zomerseizoen in een restaurant.
Larry rijdt toeristen in een jeep door
de duinen. Mary Ann speelt toneel
met de kinderen van toeristen.

VLUCHTEN
Het is eigenlijk allerminst verwonder-
lijk dat Provincetown veel mensen
aantrekt die het leven in de stad beu
zijn. Heel wat werkeloze kunstenaars
of mensen die het eentonige leven
zat zijn vluchten naar Provincetown.
Een kunstenaar heeft het niet makke-
lijk in de USA. Elk jaar studeren er
aan de amerikaanse universitei'ten
tienduizenden jonge mensen af als
schilder, filmer, fotograaf, akteur of
musicus. Voor de meeste van hen is
er geen werk en daardoor zijn er hon-
derdduizenden kunstenaars die als
taxichauffeur, serveuse of fabrieksar-
beider hun brood verdienen. In de
resterende vrije tijd wijden ze zich dan
aan hun kunst in een poging om het
eens "te'maken".
In Provincetown ligt het leeftempo
aanzienlijk lager als bijvoorbeeld in
New York City. In de zomer werkt
men zich drie maanden uit de naad in
het toeristenbedrijf om zich in de
herft, winter en lente volledig ,te kun-
nen bezighouden met de kunst.
Er is in Provincetown (uniek voor de
verenigde staten) een centrum voor
jonge kunstenaars en schrijvers. Het
centrum geeft de jonge mensen een
toelage en leef- en werkruimte.
Suzanna die ook aan het centrum ver-
bonden is zegt dat het de enige instel-
ling in de USA is waar jonge kunste-
naars worden geholpen om na hun
universitaire studie aan de slag te ko-
men. Provincetown is echter ook de
vergaarbak voor alle mislukte kunst-
artiesten, de drop-outs en mensen
die over het toppunt van hun roem
heen zijn.

VERGANE GLORIE
.Rustig achteruit gezakt achter een
bak afschuwelijke amerikaanse kof-
f ie in het restaurant waar Harva
werkt ontmoet ik John een cineast.
Hij is al maanden onderweg en is ge-
stopt met filmen omdat hij er geen
gat meer in zag. Hij heeft zijn hoofd
kaal geschoren, "een bevrijding van
de geest" noemt hij dat. Liftend ging
hij vanuit zijn woonplaats Salt Lake
City op zoek naar betere oorden. Het
bevalt hem zo in Provincetown dat
hij er wil blijven. Zo zijn er honder-
den. Je ziet ze slenteren tussen de
toeristen door de twee straten die het
stadje rijk is. Of in een van de kroe-
gen die tot diep in de nacht open zijn
Waar ook de vergane glorie van het
amerikaanse theaterleven rondhangt.
De ex-vrouw van de beroemde Norman
Mailer die over haar goeie ouwe tijd
praat of Paul die voortijdig zijn Broad-
way-karriere heeft afgebroken.
Zij zoeken Provincetown op om er
rustig te wonen, ver weg van Henk
van der Mijden en andere boulevard-
journalisten. Ver weg van het ameri-
kaarise high society leven.

GESCHOKT
Het seizoen is net begonnen als ik in
Provincetown logeer. Voor het eerst
is er weer verkeer op straat. Voor het
eerst worden de pleintjes en stranden
weer bevolkt door een massa toeris-
ten en worden winkeltjes en motels,
die met gesloten deuren hebben over-
winterd,weer geopend. Suzy vertelt
dat iedereen een beetje geschokt was
door het plotselinge intrede van het
zomerseizoen. De rust is voorbij en
de stad gaat weer geld maken om te
kunnen overwinteren. Geen lange rijen
voor het buro van sosjale zaken zoals
we hier in de winter ontwaren. De
mensen teren straks weer op de harde
toeristendollars.
De toeristen bestaan voornamelijk uit
studenten, leraren en kunstenaars. Ook
is er een grote groep mensen die de
hele zomer in de stad wonen of werken-
De "summer-regulars".
Er is niet veel meer te doen als in iede-
re andere badplaats. Hier en daar een
histories plekje dat ons moet herinneren
aan de pelgrims die hier na hun landing
alle indianen om zeep hielpen e'n ver-
volgens, engels als ze waren, de regel-
maat probeerden te vinden van de
maandagse was en het kopje thee om
vier uur.

?
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familieberichten familieberichten

best verlichting!
8-LICHTS
METALEN HANGLAMP
sierlijke temp
van 69,95 voor

4-LICHTS
HANGLAMP
verrassend
mooie lamp in
chroom met
4 glaskei ken,
van 72,95 voor

,3995

.SLAAPKAMERLAMP
^mooie voordelige lampen u

• kunt kiezen uit verschillende
\kleuren

1295
WANDSPOTS
enorme kollektie
reeds vanaf

PLAFONDLAMPEN
hiervan hebben wij 'n grote

kollektie, reeds vanaf

tevens waterdichte
plafondlampen!

SLAAPKAMERLAMP
' gezellig model van

'textiel. In diverse kleuren
voor

_ (III l
TL-ARMATUUR
40 Watt, lengte 120 cm, bekend merk.
Geheel kompleet, alléén bij BEST

1195
1395

995

'HANGOLIELAMP'
(electr.)
sfeervol Ie lamp
in brons en
keramiek,
voorzien van
glaskelk.
Van 72,95 voor

3595

's Maandags
na 1 uur geopend.

MODERNE
BUITENLAMP l

metalen lamphouder met
bol van glas.

Ï Van 44,95 voor

2995
MODERNE
VLOERLAMP
een exclusieve
lamp met
staander en
voetplaat
in chroom.
Wit glazen kap.
Van 98,95 voor

4795

•V"

l

LEUKE
TAFELLAMP
in houten uitvoering met
textielkap. In diverse kleuren
voorradig

1695

1195
AMSTERDAM:DE CLERCQSTR. 60 -TEL.020-387780,

HAARLEM: KRUISSTRAAT 22 - TEL. 023-317232
HILVERSUM: KERKSTRAAT 83 -TEL. 02150-47300

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE
VERLICHTINGSZAKEN VAN NOORD-HOLLAND

\
MODERNE

STATIEFSPOT
charmant

model
met

verstelbare
spot.

In
verschil-

lende
_ kleuren

PLANTESCHAAL met ~
DIRECTE VERLICHTING
sierlijk hangend model,
metaal. Boven voor ver_
lichting, onder voor planten.

Uiterst voordelig

'AMSTERDAM

BEST

Enige kennisgeving

"Maar God zij gedankt, die haar ten
.allen tijde in Christus deed zegevieren! "

Na een lang, dienend leven is van ons heengegaan onze
geliefde Zuster en Tante

ANTHONIABAKELS

in de ouderdom van 92 jaar.
Namens de familie
A. Bakels Sr.

Haarlem, 29 augustus 1974.
Verpleegtehuis "Zuiderhout" Beelslaan 9.
Correspodentie-adres: Kerkstraat 29 te Zandvoort.

Op verzoek van de overledene heeft de begrafenis in stilte
plaatsgevonden op de algemene-begraafplaats te Zand-
voort op maandag 2 september j.l.

TON SCHNIEDEWIND EN NETTY VAN OUDGAARD

gaan trouwen op donderdag 5 september 1974 om
13.45 in het raadhuis te Zandvoort.

Receptie van 19.00 - 20.30 uur in het Gemeenschaps-
huis aan de Louis Davidsstraat te Zandvoort.

Toekomstig adres: Hogeweg 60a, Zandvoort.

HAARLEM
HILVERSUM

WEGENS HUWELIJK GESLOTEN
VAN MAANDAG 2 SEPTEMBER

T/M DINSDAG 10 SEPTEMBER

Bloemenmagazijn "NOORD"
Vondellaan
Zandvoort

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

PROVTNCETOWN : MINDER REGENTEN
EN MEER MENSEN

Verder kan je winkelen in de honder-
den kunstboetiekjes, gallerietjes of
souvenierwinkels. Je laatje een keer
schilderen. Eten en drinken in'de
kleine pizzeria's, de zeerestaurantjes
of een gewoon zelfbedieningsrestau-
rant.
Op de pier zie je de originele bevol-
king van het stadje. De stuurlui op de
binnenkomende vissersschepen en de
stuurlui aan de wal. Tenslotte is er
natuurlijk het strand, de zee en de zon.

FEESTEN
Samen met de summerregulars en de
hardwerkende niet erkende kunstar-
tiesten leggen we 's avonds feesten
aan. De gebakken vis die we die mid-
dag op de pier hebben gebietst vind
weinig aftrek omdat iedereen heeft ge-
holpen bij het schoonmaken ervan.
Een vrij onsmakelijke bezigheid. On-
der het genot van een goedkope wijn
en gitaarmuziek zakken we langzaam
onderuit. We blijven eindeloos door-
praten over de lezing over kunst die
we eerder die avond hebben bijgewoond,
over de rust die er niet meer is en nol-
land dat zo vreemd en ver weg is.

De geboorteplaats van de vrijheid
staat er in het wapen van de stad. Je
verwacht eigenlijk niet zo gauw dat
je nog iets kan leren van een land dat
zes jaar bestuurd werd door de
grootste gangster van de eeuw, Richard
M. Nixon.Toch kunnen we van
Provincetown nog heel wat leren.
Het is de vraag of het zoveel op ons
dorp lijkende stadje nu op ons voor
of achter loopt. Wie weet wat er ge-
beurd als een paar grote bedrijven
of hoteleigenaren brood gaan zien in
de demokratie van Provincetown.
En wat zal er gebeuren als er een
handjevol machtswellustelingen zich
boven de kleine massa wil 'verhef-
fen en met de taktieken van de mo-
derne politiek het systeem en de men-
sen naar hun hand zetten.
Tot dan blijft Provincetown een klein
paradijs. Tot dan blijft er altijd een '
kenmerkend verschil tussen hun de-
mokratie en hetgeen wat wij demo-
kratie noemen.

Als ik hier weer over ons noordzee-
strand loop verwatert het beeld lang-
zaam. Natuurlijk is Provincetown
geen ideaal paradijs; geen Utopia. Het
is gewoon een paradijsje met minder
regenten en meer mensen.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
'PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

VOOR OMROEPERTJES
BELLEN

2135

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Wordt nu lid van de basket-
ballvereniging
TYPSOOS LIONS ! ! ! ! !
Er is nog plaats voor:
5 meisjeswelpen (10 t/m
12 jr) 3 meisjesjunioren
(15 t/m 18 jr) 7 jongens
junioren (15 t/rn 18 jr)
Meldt je aan of vraag in-
lichtingen bij: Typsoos
Lions, postbus 182,'Zand-
voort of aan de zaal (maan-
dag- en vrijdagavond in de
Prinsessehal, woensdag in
de gymzaal van de Gerten
bachschool.

Afgelopen zaterdag organiseerde het in Zandvoort gevestigde fotolitbobedrijf J. Drommel een
viswedstrijd voor het personeel. De uitstekende weersomstandigheden ten spijt namen maar
weinig fotolithö-ers deel aan het festijn deel en ook de vis toonde weinig animo zich aan de
haak te laten slaan. Jammer, want de organisatoren hadden de zaak uitstekend voorbereid 'en
ook de prijzen waren niet te versmaden. De hoofdprijs bestond uit een wisselprijs en een
komplete zeevisuitrusting. De heer J. Groen legde er beslag op. De tweede en derde prijs
gingen resp. naar de heren C. Schoort én C. Magielse.

mededeling
voor
onze
In verband met overschakeling naar nieuwe computer
zijn onze kantoren te

HAARLEM - HEEMSTEDE
BLOEMENDAAL - ZANDVOORT

vrijdag

tel. 023 - 3192 70

gemakkelijk,één adres voor a! uw geldzaken



BIJ DIRK VAN DEN BROEK VOOR ALLES nieuws
kort & klein

G|EN''LX)KKERTUES"! NIKS TIJDELIJK! TOTAAL GOEDKOOP!
Ga maar na wat dat per week scheelt l

LANDWIJN
wit-rood-rosé

LITERFLESSEN
géén «50

maar f
dagelijks-*»»

CALIFORNIA
SOEPEN
zilverzakje

SUPRA KOFFIE
250 gram

vacuüm verpaktrgeen

GIIUNICURA I
TOILETZEEP
desinfecterend

maar
dagelijks-

MANDARIJNTJES
gebroken partjes

BLIK
géén géén

dagelijks:

COMPLETA
grote pot
2OOgram

g n
maar

dagelijks,

VUILNISBAK-
ZAKKEN

pak 20 stuks
O95géén

dagelijks,

GLORINE
BLEEKMIDDEL

LITERFLES
geen,

maar
dagelijks: 75

SANGRIA
AMAYA

import uit Spanje!
géén ^^ H 95

dagelijks. •••

SUKRETTINE
daar blijf t u slank bij !
flaconSOOstuks

maar *195

dagelijks. UB

SOEP-
BALLETJES
blik 110 gram

dagelijks:

BIERGLAS
metèehtóschuimrard!

dagelijkst

SLANKY
SMEERKAAS
kuipje 100 gram

géén3 -* maar
dagelijks-

NIBBIT
COCKTAIL

géén
maar
dagelijks- i:10

mTTERBALLEN
met veel vlees!

doos 50 stuks
géén

dagelijks,

SOAPPADS
staalwol met zeep
zakIO stuks

géén** ' maar
dagelijks

TOLET-WC
POEDER
grote bus

géén
maar
dagelijks,

AARDAPPEL-
PUREE

pak 125 gram

maar
dagelijks.

PEDAALEMMER
met leuke

kleine roosjes!

géén - 095
^maar

dagelijks-

HERO
CONFITURE

aardbeien
|59

dagelijks. !•

PAPIEREN
ZAKDOEKJES

pak 60 stuks

19f Udagelijks,

QUAKER OATS
CORN FLAKES

doos17Ogram

maar
dagelijks

TEAK-OLIE
FLACON 100cc.

maar
dagelijks, 79

nootmuskaat
of witte peper
dubbele bus 50gr.
géén

maar
dagelijks:

\e kunt het beter bij

halenl
AMSTERDAM. Mefcatoiplein 49/J>n»G«l«n»trMI7S-BS/BH<i«rdi|kk»de 41-53/2» Naiuultrut 26-30/Mnbuiugncltt 31-32

Tussen meer 1» (winkelcentrum Osdorp)/ Dclflindptoin 18S-1S4/ Burg de Vlugtlun 133/Joh.Hu.i.n»il««n 100-186
ZANOVOORT Kerkslrutld/ZWANENBURG) Dennenlawi 19»/HOOFDDORPiKruisweg 640/Graft«rm*0r«traat 28 ( MOBY DICK MUU1MARKT)

• De zandvoortse amateurtoneelver-
eniging 'Op hoop van Zegen' is met
de repetities begonnen van de beken-
de komedie 'Ik zie, ik zie, wat jij" niet
ziet' van de engelse auteur Noel Coward.
Verwacht wordt dat het spel, dat onder
regie van Nico Schols wordt ingestu-
deerd, eind november voor opvoering
gereed is.

• De voorzitter van de afd. Zandvoort
van de partij van de arbeid, de heer R.
Segaar, is afgetreden. Hij is het niet eens
met het besluit van het bestuur om in
het nieuwe kollege b en w (dat heden-
avond wordt benoemd - red.) te gaan
samenwerken met de vvd. In zijn af-
scheidsbrief aan het afdelingsbestuur
schrijft hij: 'de pvda-Zandvoort heeft
zich met handen en voeten in de armen
van een zevenkoppige vvd gestort'. Het
pvda bestuur schrijft in het jongste mede-
delingenblad deze beslissing van de
heer Segaar 'in hoge mate te betreuren'.
Dit mede omdat hij in een moeilijke
periode de partij van een 'dreigende
bestuurlijke ondergang redde'. Tot aan
de jaarvergadering van de partij in de-
cember a.s. zal de vakante voorzitters-
post worden waargenomen door de
heer J. Kerkman, de zoon van de vroe-
gere pvda wethouder A. Kerkman.

• De enige in Zandvoort
vervaardigde en uitgegeven koerant,
onafhankelijk en met een eigen stijl.
en karakter is de
ZANDVOORTSE KOERANT
Bel voor een abonnement 2135

KINDEROPERETTE "JONG ZANDVOORT"
secretariaat A.J. v.d. Moolenstraat 40, tel. 4620

De repetities voor de operette 'De
ondeugende waternimpf' beginnen
9 september om 18.30 uur in het
Gemeenschapshuis.

Kontributie f,1,- per week.

FQRTUNA II

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken - Reparaties

GASGEYSERS • GASHAARDEN
Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR • GASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

BOETIEK

vraagt voor direkt
PART-TIME VERKOOPSTERS

ERVARING IN
VERKOOP DAMESMODE GEWENST

J. van DAM telefoon 4009

J. Portegies - Schoenservice

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN

2 TOT 22
SEPTEMBER

Kerkstraat 32 - TeUfoon 2234
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l ou koper ontregelde
samenstelling
raadskommissies
Doordat de psp-ppr weigerde de haar
door de koalitiepartners pvda, cda en
vvd minzaam toegeschoven zetels in
twee van de vier kommissies van bij-
stand te aksepteren - één in publieke
werken en één in algemene zaken-
werd de door de drie partijen bekon-
kelde samenstelling dinsdagavond
bijna ontwricht.

formatie kollege van b&w
in een oogwenk rond
Op bovenstaande foto van Frans Groen-
heide ziet u het nieuwe kollege van b en
w zoals dit afgelopen dinsdag werd ge-
kozen. De debuterende^wethouder J.
Attema van de vvd in de linkerhoek,
naast hem de herkozen portefeuillebe-
heerder I.M. Aukema van de pvda en
aan het eind van de kollegetafel de op-
nieuw benoemde wethouder van de cda
K.C. wan der Mije Pzn. Daar tussen in
burgemeester A. Nawijn en de naar een
melkkannetje reikende gemeentesekre-
taris J. Hoogendoorn.

Rond de benoeming van het nieuwe kol-
lege, waarin wethouder Janssens van
inspr. nu plaats had moeten maken voor
vvd-er Attema, werd weinig politiek
vuurwerk afgestoken. Lou Koper van
de psp-ppr kondigde aan bij de keuze
van de wethouders zijn raadszete! te
verwisselen voor een plaats op de pu-
blieke tribune. En toen het zover was
stapte Lou op en ging tussen het pu-
bliek zitten. Tevoren had hij meege-
deeld geen enkele behoefte te hebben
om aan de formele bekrachtiging van de
kollegevorming deel te nemen. De grote
broers in de politiek hadden de aanwe-

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Haltestraat 83 B - Telefoon 4417

' 't is altijd N

de moeite
waard om even
te kijken bij:
kuik

't
stationsplein 13-15

tel. 6975

voor
FIETSEN

en
BROMMERS
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zigheid van de psp-ppr oo!' niet op prijs
gesteld toen zij bezig waren het nieuwe
b en w samen te stellen. 'Toen moest ik
ook op de publieke tribune zitten afwach-
ten wat er zonder ons werd bekokstoofd',
aldus Koper.
Fraktievoorzitter P. Flieringa van inspr.
nu legde een verklaring af over de benoe-
ming van de heer Attema in het kollege,
zonder dat deze ook maar een enkele
keer in het stuk met name werd genoemd
Inspr. nu acht de verwevenheid van zake-
lijke belangen en het bekleden van een
openbare funktie uit de boze. Iemand
die sinds jaar en dag een plaats heeft in
de plaatselijke makelaardij (de heer At-
tema is makelaar van beroep - red.) en
derhalve beschikt over zeer veel privé
gegevens van de gemeentenaren zou niet
moeten ogen naar het wethouderschap
van publieke werken, zei de heer Flie-
ringa. Noch de heer Attema noch een
van zijn fraktiegenoten reageerde op de
verklaring van de oppositie.

FLIERINGA ( Inspr. Nu) :

ZETELVERDELING IN
KENNEMERRAAD
"KOEHANDEL"

Op vaak spottende toon hekelde inspr.
nu vertegenwoordiger P. FLIERINGA
tijdens de eerste vergadering van de
nieuwe raad de samenstelling van de
Kennemerraad. Op dit moment nog een
tamelijk krachteloos lichaam, maar
waar iedereen die politiek meetelt
graag in wil.

De heer Flieringa is op z'n sterkst wan-
neer hij de gelegenheid krijgt flink naar
zijn tegenstanders uit te halen. Daar
kreeg hij dinsdagavond de ruimte voor.
Haarlemse liberalen hadden in vereni-
ging met zandvoortse kollega's en de
konfessionelen bij de zetelrangschikking
in de Kennemerraad -de heer Flieringa
noemde het koehandel- de demokratie
'verkracht'. Een zwa,ar woord temidden
van een luchtig en speels betoog over de
wijze waarop door de vvd en de cda met
stoelen was geschoven om de minderhe-
den in de gemeenteraden van de regio
buiten spel te zetten. En dat is ze met
behulp van het nieuwe vvd-raadslid Bos-
man en cda formateur Van As nog aardig
gelukt ook, betoogde de heer Flieringa.
De heer Bosman had, volgens de heer
Flieringa, beweerd dat inspr. nu in feite
een rood bolwerk was. De vvd was geen
stemmen kwijtgeraakt bij de gemeente-

raadsverkiezingen en de pvda wel. Die
stemmen waren naar inspr. nu gegaan,
was de redenatie van de heer Bosman ge-
weest. Een these waarom veel en smake-
lijk werd gelachen en de heer Bosman
kreeg er een kleurtje van. Daarna werd
de toon van de heer Flieringa ernstiger.
Inhakend op de maidenspeech van wét-
houder Attema, waarin deze een drama-
tiese terugblik wierp op 35 jaar geschie-
denis en de oorlogs- en bezettingsperiode
'toen men in Europa niet meer met el-
kaar wilde overleggen en naar de wapens
greep', zei de heer Flieringa: 'wij zijn
sindsdien nog geen stap verder gekomen,
meneer Attema. Er is nog steeds geen
overleg . Aan 't slot van zijn aanval, zei
de heer Flieringa ' zich voor het eerst
te generen deel uit te maken van de
zandvoortse gemeenteraad, waarin der-
gelijk dingen blijkbaar kunnen gebeuren.'
Hij kondigde aan beroep aan te tekenen
tegen de handelwijze bij de verkiezingen
van de regioraad. Er is namelijk vastge-
steld dat één zetel in de raad te alle
tijde ter beschikking staat van de overige
(kleine) partijen.

voor
abonnement
bellen 2135 Lou Koper in wandelgang

Foto's Frans Groenheide

Enkele malen moest de vergadering
door voorzitter Nawijn worden on-
derbroken en geschorst om de socia-
listen, christelijken en liberalen in
de gelegenheid te stellen de gaten
in de kommissies te dichten. Want
door de weigering van de psp-ppr
dreigde het evenwicht tussen de
partijen in de kommissies te
worden verstoord. Vóór dat de
frakties van de pvda, cda en vvd
met elkaar in konlaaf gingen om
naar een nieuwe verdeelsleutel voor
de benoeming te zoeken deed de pvda,
bij monder van de heer v.d. MOOLEN,
een dringend en herhaald beroep op
de psp-ppr de zetel in publieke wer-
ken en algemene zaken alsnog te aan-
vaarden. Maar psp-ppr vertegenwoor-
diger LOU KOPER hield voet bij stuk.
Voor hem en de progressieve kombi-
natie was de aanwijzing in de kommis-
sies geen zaak van kruimels rapen van
de tafel der grote politieke partijen
maar van open overleg en meebe-
slissen.
'Wij willen', aldus KOPER, 'wel dege-
lijk plaats nemen in de kommissies van
bijstand, maar op een door de pvda,
cda en vvd toegeworpen been stellen
wij geen prijs. Onze voorkeur gaat uit
haar de kommissie van financiën en
onderwijs en die van sociale zaken. In
andere kommissies zien wij ons niet
zitten.
V.d. MOOLEN vond het maar onver-
standig en dom van de psp-ppr de aan-
geboden zetel in pw en algemene za-
ken niet te bezetten. Hij had er zelfs
een aardig lokaas voor bedacht: het
behoud van de noordbuurt welke de
psp-ppr toch zo ter harte gaat.
Toen ook dat niet hielp vormden de
raadsleden van de pvda, cda en vvd
-na schorsing van de beraadslagingen-
een kring in de raadszaal en later in de
kamer van b en w om de zaak te klaren.
Na veel ruggespraak en gebarentaal
kwam de volgende oplossing te voor-
schijn: In de kommissie van algemene
zaken werd een ekstra vvd-er aangewe-
zen en in de kommissie van publieke
werken kreeg de pvda er een lid bij.
Algemene zaken werd als volgt samen-
gesteld: A.N.J. Gielen (vvd), P.F.M.
Joustra (vvd), M. Weber (pvda), R.A.
v. As (cda) en N.J. Janssens (inspr. nu).
In publieke werken werden benoemd:
H. Bosman (vvd), W. v.d. Heijden (pvda),
Janssens, Van As en Weber. Bij de kom-
rnissie van financiën en onderwijs gin-
gen de zetels naar mevr. M.S. Hugen-
holtz (vvd), R. Couvreur (vvd) A. v.d.
Moolen (pvda), H. de Pater (arp) -op-
volger van de heer P. Keur, die wel tot
de raad is toegelaten maar nog niet ge-
installeerd-en P. Flieringa (inspr. nu).
De kommissie van sociale zaken werd
als volgt ingedeeld: Joustra, A.A. Rose-
laar (vvd), V.d. Moolen, De Pater en
Flieringa.
Na de formatie van de kommissies van
bijstand werden raadsleden aangewezen
in de kommissie voor de beroepschrif-
ten: t.w. Gielen, Couvreur, V.d. Heijden,
De Pater en Janssens; de kommissie
midden- en kleinbedrijf: Roselaar, V.d.
Moolen, De Pater, V. As; kommissie
voor georganiseerd overleg in ambtena-
renzaken: Hugenholtz, V. As, V.d. Moo-
len; bestuur Stichting Sporthal Zand-
voort: J. Attema (vvd); bestuur Strand-
schap Zandvoort: Attema, V. As; be-
stuur A.G. Bodaanstichting: Hugen-
holtz, V.d. Heijden; Sportraad: Rose-
laar, K.C. v.d. Mije pzn (cda); bestuur
Werkvoorzieningsschap 'Zuid Kennem-
erland : V. As.

Naast pvda-er Willem v.d. Heijden 't hoekje van de oppositie



zegwaard HEILIGE PUKKIES.BID VOOR ONS.
LAP DE RAMEN MET EEN SPONS
DROOG ZE MET EEN ZEMEN LAP
O WAT ZIJN DIE PUKKIES KNAP !

(één van de pukkies)
eeuw kraamverzorgster

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

WIJKZUSTER:
Zr. M. van Ortna, Zandvoorterweg
68, Aerdenhout, tel. 023-242564.

Dit fraaie vers zong de jeugd vroe-
ger op hej plein van de Mariaschool
en de Pukkies waren de kinderen
Zegwaard, van de tien nog acht in leven.
Ze waren inderdaad allemaal erg knap,
om te zien trouwens ook, en één van
de Pukkies, Greet, zal op 4 oktober a.s
het feit herdenken dat ze 25 jaar gele-
den haar opleiding beëindigde bij het
kraamcentrum van het Haarlemse
Wit-Gele Kruis om, na in het zieken-
huis opgedane ervaring, als jonge kraam-
verpleegster zelfstandig te gaan werken.

En het was dat ineens zelfstandig moe-
ten optreden dat toen op zuster Zeg-
waard de meeste indruk maakte. Geen
hoofdzuster waar je tegen aan kon leu-
nen, nee, zelf beslissen. En dat ze een
beslissing durfde nemen bleek al heel
gauw bij een bevalling in Haarlem
die heel lang duurde en waar, naar
haar mening, van de hulpverlenende
arts helemaal niets uit ging. Uren zat
hij daar maar te zitten tot zuster Zeg"-
waard het niet langer uithield en het
ziekenhuis belde om te vragen of ze
één e c h t e dokter wilde sturen. Ze
is er nog steeds verbaasd over dat er
toen ook werkelijk iemand kwam,
daar het toch niet gebruikelijk is dat
ziekenhuisartsen patiënten thuis ko-
men bezoeken. Enfin, moeder en
kind konden op het nippertje worden
gered!
Dat ze dit beroep koos was indertijd
voor de familie helemaal geen verras-
sing. Greet, het negende kind van
duinpolitieman Zegwaard, bijgenaamd
Pietje Puk, (vandaar bovenstaand vers)
en Margaretha van der Meije, dochter
van„Hendrik Poes" had al heel jong be-
langstelling voor alles wat zich rond
geboortes afspeelde. Als de dag van
gisteren herinnert ze zich die eerste
april toen haar moeder zich 's morgens
niefTgoed voelde en in bed bleef en
haar vader een paar uur later de kleu-
terschool binnenstapte om aan haar
en de juffrouw te vertellen dat er een
broertje geboren was. 'Gelooft u het
maar niet hoor' vertrouwde de vier-
jarige Greet de juffrouw toe.'t is na-

tuurlijk een April-mop'. Maar toen ze
later bij overbuurvrouw Bloemendaal
beschuit met muisjes kreeg ging ze
toch wel in het bestaan van het nieuwe
broertje geloven.
Met alle respect voor kraamheren meent
zuster Zegwaard toch dat ze wel eens
een vlotte gang van zaken tegen houden
Zoals de vader van Norbert, die na de
geboorte van zijn derde kind meende
genoeg ervaring te hebben om samen
met de nog aanwezige dokter van zijn
nieuwe aanwinst te wegen. Hoe de
beide heren het voor elkaar kregen
snapte later geen mens maar zeker
is dat de moeder vanuit haar bed mach-
teloos moest toezien hoe haar zoon in
de prullemand dreigde te verzeilen.
Een vliegensvlugge reaktie van zuster
Zegwaard behoedde Norbertje voor
een. landing tussen de papierproppen.

mevr, kraan - meeth
Maar er is ook een andere categorie
kraamheren en daar heeft de zuster
het beslist niet op begrepen, zoals
die vader in Schalkwijk die om tien
over half tien, toen ze zich daar meid-
de voor haar vierde ochtendbezoek,
vroeg wat de zuster in 's hemelsnaam
in het holst van de nacht kwam doen.
Niemand had een hand naar moeder
en kind uitgestoken en het eerste wat
zuster Zegwaard deed was de man naar
de keuken sturen om thee te maken.
Iedereen die zuster Zegwaard en voor-
al haar stem kent z i e t pa afdruipen.
Ook in de kraamzorg is de afgelopen
25 jaar veel veranderd. Meer en meer
wordt gebruik gemaakt van de gelegen-
heid een 24-uur bevalling te doen. Dit
houdt in dat de kraamverpleegster twee
maal per dag zo'n vijf kraamvrouwen
bezoekt waar haar werkzaamheden
beperkt blijven tot het 'poetsen' van
de moeder en de baby, terwijl een
schoonzuster, zuster, vriendin,moe-
der of schoonmoeder er voor zorgt
dat het huishouden gewoon door-
gaat. Zuster Zegwaard prefereert de
toestand van vroeger. Tien dagen
lang van 's morgens 8 tot 's avonds
7 uur in het gezin zijn, alles doen wat

in normale omstandigheden de moe-
der doet.
In de opleiding veranderde eveneens
het nodige. Tegenwoordig genieten
de leerlingen meteen al een salaris.
In de tijd dat zuster Zegwaard haar
opleiding begon moest daar voor be-
taald worden. Dat was dan ook de
reden dat ze door het verrichten van
naaiwerk een spaarpotje had gemaakt,
zodat ze haar ouders niet hoefde las-
tig te vallen.
Zestien jaar verplaatste Greet Zeg-
waard zich per fiets, anderhalf jaar
per brommer en toen kwam eindelijk
de auto. Een rode volkswagen waar-
mee ze bovendien op Zaterdagavond
moeilijk ter been zijnde 'weggers'
naar de kerk brengt. En laat zich dan
niet een nieuwe wereldburger melden
want dan vragen de weggers zich af
hoe zo'n kind het nu in z'n hoofd
haalt om juist tegen kerktijd te komen.
De weggers, meelevend en ook altijd
zorgzaam voor hun Greet. Zo was het
al in de tijd van oom Jan van Honschoo-
ten, die dokter Robbers op het matje
riep om hem te vertellen dat het geen
pas gaf een jong meisje er 's nachts al-

STAATSIEPORTRET VAN EEN FORMATEUR

-De man die in het algemeen beschouwd wordt als de formateur van het nieuwe
kabinet van b en w: de cda-er Richard van As. Hier poseert hij, in trouwpak gesto>-
ken om de kroon op zijn werk luister bij te zetten, voor een persfotograaf. De man
achter de kamera die u niet ziet en die dit beeld vastlegde, is Frans Groenheide.

leen op uit te laten trekken.
Zuster Zegwaard, vijf en twintig jaar
een begrip in Zandvoort en omgeving,
en op 12 oktober a.s. het middelpunt
van een blijde feestviering in gebouw
'De Krocht' !

muziek in
kerk en kroeg
Op gedragen toon werd het konsert van
Camilla de Souza door vvv-er Hilbers in-
geleid. In dit tweetalig openingswoord,
de duitse taal lag heer Hilbers beter dan
zijn moedertaal, werd het zeer kleine pu-
bliek een wel heel fijne avond toegewenst.

Toch was Hilbers wel een klein beetje ge-
lukkig met deze droeve opkomst op de
dinsdagavond. Het was voor hem de
reden het publiek in de pauze uit te
nodigen voor een gezellig kopje kof-
fie. Dit zou dan niet zoals gewoonlijk
in het gebouwtje achter de hervormde
kerk plaatsvinden maar in hotel Queenie.
De kunstliefhebbers zouden zich dan in
de gezellig ingerichte Queeniebar met
zijn stemmig licht en sfeervolle ach-
tergrondmuziek kunnen bezinnen op
datgene wat Camilla de Souza hun zo-
juist geboden had. De techniek, haar
kapsel, de repertoirekeuze en natuur-
lijk de belangrijke vraag hoe het na
de pauze zou worden ?

herman
Om op het konsert terug te komen, de
techniek was groots evenals de voor-
dracht. De van Ceylon afkomstige
celliste, zij speelde ondermeer bij het
Noordhollands Philharmonisch Orkest,
had voor deze avond drie suites van
J.S. Bach gekozen. Drie zeer veel
eisende'werken die zij uit het hoofd
voorspeelde. Dit uit het hoofd spelen
heeft we! nadelen, maar het voordeel
niet meer op de nootjes te hoeven let-
ten maar zich volledig te kunnen kon-
sentreren op de uitvoering van het
werk weegt vaak zwaarder.
Helaas ging de uitvoering, het betrof
vooral de snelle delen in de-courantes
en gigues, soms toch enigszins de mist
in-. Dit was te wijten aan de slechte
akoestiek op zijn beurt veroorzaakt
door de lege kerk. De snelle nootjes
en noten klonken dan als een brij,
ze waren niet meer los van elkaar te
onderscheiden. Ondanks al het moois
dat geboden werd vond ik het jammer
dat de Souza haar talent slechts uitte
in drie qua opzet identieke werken.
Hoe mooi ze ook zijn en hoe goed
ze ook in elkaar zitten, drie op één
avond is voor mij althans net iets te-
veel van het goede. Maar ik heb in
de pauze ook geen verkwikkend kopje
koffie in hotel Queenie gedronken.
Ik mag eigenlijk niet klagen.

nieuws
kort & klein
• Afgelopen zondag nam pv. Pleines
met jonge en oude duiven deel aan
een wedvlucht vanaf Strombeek, af-
stand 165 km. Gelost om 7.30 uur ar-
riveerde de eerste duif om 9.00 uur op
het thuishonk.
Bij de jonge duiven waren de uitslagen:
D. Molenaar 1, 4, 6, 8; R. Driehuizen
2,13, 14, 21; J.B* Koper 3, 5,7, 17,
18; C. v. Egmond 9; C. Visser 10; Gebr.
Driehuizen 11, 20, 25; P. La Grouw 12,
15, 23, 24; H. Lansdorp 16; D. de
Hoogd 19,22.
De resultaten van de oude duiven: D.
Molenaar 1; H. Lansdorp 2, 8; Gebr.
Driehuizen 3, 4, 10, 11, 12, 15; J.
Swart 5, 6, 7; P. La Grouw; C. Visser
13; J. Vos 14.

kerkdiensten
HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 8 september

Ds. C. Mataheru, opening winter-
week.
Huis in de Duinen
19.00 uur: Ds. C. Mataheru
Kollekte: Medische zending en we-
relddiakonaat.

GERF. KERK
Zondag 8 september

10.00 uur: Ds. J. de Waard (H.A.)
19.00 uur: idem " (H.A.)

IMED. PROTESTANTENBOND
Zondag 8 september

10.30 uur: Mevr. Ds. N.W. Nieuwen-
huyzen-den Herder, Haarlem.

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE.
Brugstraat 16

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KÉRK. Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

burgerlijke stand
30 augustus - 3 september

Geboren: geen.
Overleden: geen
Ondertrouwd: geen
Gehuwd: Jacob Rodenburg en

Josepha Euphenia Maria Forsthövel;
Nicolaas Gerrit v. Dijk en Marianna
Petronella Molenaar; Rudolf Kerk-
man en Brigitte van Gooi; Pieter Jan
Leeger en Roeli Andrea Blom; René
Koopman en Ingrid Lefeber.

Geboren buiten de gemeente: Bianca
d,v. A.W. Paap en A.A.P, Rijnders.

Overleden buiten de gemeente:
Alida Veldman, oud 81 jaar, gehuwd
geweest met G. Roelfzema.

waterstanden

H.W L.W H.W L.W

7sept. 06.14 02.06 18.32 14.16
Ssept. 06.56 02.44 19.14 14.57
9sept. 07.40 03.20 20.10 15.12

• Dinsdag 19 september a.s. treedt
in het revalidatie centrum 'Nieuw
Unicum' aan de Zandvoortselaan
het 'Jordaankabaret' op. De voor-
stelling van het gezelschap kleinkun-
stenaars begint om 20.00 uur in de
grote ontmoetingsruimte 'De Brink'.
Inwoners van Zandvoort die het pro-
gramma willen bijwonen kunnen van-
af dinsdag 10 september a.s. een en-
treebewijs kopen bij de hoofdingang
van 'Nieuw Unicum' en op de avond
van de uitvoering. Prijs f. 3,50.

• B en w van Zandvoort bieden de
afgetreden wethouder van publieke
werken, de heer N.J. Janssens, op
woensdag 11 september a.s. een re-
ceptie aan in het Raadhuis. De ont-
vangst vindt plaats tussen 16.30 en
17.30 uur.



tegels
In enorm assortiment.
De mooiste kleuren

vanaf
1090
It-pm

plavuizen
20 x 20 cm 35

luxe triplex wand
platen maat 244 x 122 cm.

Lauan
blank gelakt
p.plaat

Pecan-Teak
Rosewood
p.plaat.

voor bad en-closet
"JÜBO

Closetpot Ou

Wastafel O l

79°°
175°°

Douchebak

Ligbad vanaf

Closetbril 865

voor

en

vakman1

amateur
sanitair + aansluitmaterialen.ijzerwaren^
gereedschappen, wand- en vloertegels,
alle houtsoorten, lijstwerk, wandmaterialen,
verf, lijmen en kitten geweldig assortiment
openingstijden:ma: 1-6 / di.wo.do.vrij:8 30-6/ za 9-4
alle prijzen inklusief b.t.w. en zolang de voorraad strekt

patio-
blokken
Zeer zware en gave uitvoering j

Ongelooflijk ™M&.*J
nog steeds ^B

Éfcpst.

Nieuwe zeer mooie

bamboe mozaïk
wandbekleding
tegels 30x30 cm

210
p.stuk

-10%korting

j mozaïkparket48 x 48 cm
Eiken 4.50 p.st.

Teak/Merbau 7.95 p.st.

lamellenparket
Pang a
Grenen/Essen
Kambala
Missanda

S Eiken

65.00 pm'

56.00 pm'

59.50 Pm'
49.50 Pm'

Bovenstaande aanbiedingen gelden t/m 19 september 1974. Eventueel alles op maat gezaagd! burgwal 76 / Haarlem / telefoon (023) 325650

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker

beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en.
handelsdrukwerk^

F.M.VAN DEURSÈN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't (kinder) WINKELT JE
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1—3 • Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m^
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg

Tel, 2907-5117.

Stoff eerderij
DE GREBBER

Pakveldstraat 34. Tel. 3740.

s t e n c i I w e r k

J.

SNACKBAR TE KOOP
te bevr. v. Ostadestraat 1 Qa

WONINGRUIL
Hilversum - Zandvoort of

o mg.
Aangeb. ruime 4 kam fl.
m. zolder en boks met vrij-
blijvend. uitz. op bos en
hei. Huur f. 132,50.
Gevr. eengezinswoning
Tel.02150-51 504

TE KOOP gevr. gevel ka-,
chel 6.000 cal. en elektr.
te l mach. Tel. 023-240977

TE HUUR slaapkamer voor
1 of 2 pers. (de wintermnd,)
Tel. 6116.

Wordt nu lid van de basket-
ballvereniging
TYPSOOS LI ONS ! ! ! !
Er is nog plaats voor:
4 meisjeswelpen (10 t/m
12 jr) 1 meisjesjunioren
(15 t/m 18 jr) 3 jongens-
junioren (15 t/m 18 jr)
Meldt je aan of vraag in-
lichtingen bij: Typsoos
Lions, postbus 182, Zand-
voort of aan de zaal (maan-
dag- en vrijdagavond in de
Prinsessehal, woensdag in
de gymzaal van de Gerten-
bachschool)

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichte- en
lichaamsmassage

voor dames en heren
Óók verlofgangers

W. Drayerstraat <3, tel. 3412

TE KOOP aangeb. combi
kinderw., boks, kinderledi-
kant, commode, babysit,
f lessenwarmer en een baby-
uitset. S. L. Ter Velde, Fle-
mingstr. 304. tel. 2303.

WERKSTER gevr. 1 ocht.
i.d. week. Mevr. Sielcken
Cort. v/d Lindenstr. 2/32,
Tel. 3910

S IJ T S M A KLEUTERLEIDSTER
zoekt woonruimte met

van Lennepweg 75 keuken, tel. 3606.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023 — 377767.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A.
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 8092 • Haarlem

AANGEB' orginele lui-
Paardhuid kompleet.
Vaste pr.FI. 700,- tel.5799

Scholiere VWO6 wil enige
uren bijles geven in wiskun-
de/scheikunde. f. 7,50 p.u.
Br. onder nr. 6501 Zvrt.
Koerant.

TE HUUR opslagruimte
(ca. 150 m2) Br onder
nr. 6502 Zvrt. Krt.

DAME zoekt kantoorbaan
typiste/adm. van 9 tot 12
uur. Br. onder nr. 6500
ZvrL. Krt.

VERRASSENDE KREATIVITEIT
VAN SCHOLIEREN
TE ZIEN
IN HUIS IN DE DUINEN

DinsdagochtendVpnd in het Huis in
de Duinen de opening plaats van een
tentoonstelling van tekeningen, han-
denarbeidprodukten en vele andere
kreaties van leerlingen, oud-leerlin-
gen en leraren van de Spaarne Scho-
lengemeenschap. De opening werd
verricht door wethouder D.J.A. Ge-
luk van Haarlem en bijgewoond door
de rektor van de betreffende scho-
lengemeenschap, de heer Th. M.E.
Liket, die vergezeld was van zijn echt-'
genote.

De heer C.J. Reinalda, direkteur van
het bejaardenhuis, wees-in zijn wel-
komstwoord op de veranderingen die
ook in het onderwijs hadden plaats
gevonden. Gingen de kinderen vroe-
ger naar de Mulo, de H.B.S. A of B of
naar het Gymnasium, tegenwoordig
gaan ze naar de Mavo, de Havo of
Atheneum. Spreker uitte woorden
van waardering>tot de heer Liket,
wiens scholengemeenschap thans
meer dan 1000 leerlingen telt en
tot de heer Geluk, die in de tien-
tallen jaren dat hij de portefeuille
van Onderwijs en Kunstzaken van de
gemeente Haarlem beheerde veel tot
stand heeft gebracht ten behoeve
van het onderwijs.

mevr, kraan - meeth _

De heer Geluk bekende geen enkele
bevoegdheid meer te hebben daar
zijn wethouderschap de vorige nacht
om 12 uur was beëindigd. Het ver-
heugde de eks-wethouder echter
dat hij tijdens zijn ambtsperiode
mee heeft kunnen werken aan de meer-
dere aandacht die de kreativiteit bij
het onderwijs heeft gekregen. Het
resultaat daarvan is in het nieuwe
gebouw van de Spaarne Scholenge-
meenschap merkbaar doordat een
vleugel helemaal gereserveerd wordt
door de kreatieve vakken. Spreker
zag de tentoonstelling in het be-
jaardenhuis als een uiting van samen-
werking tussen de jeugd die nog moet
beginnen en een leeftijdsgroep die
in volle rust de vorderingen van deze
jeugd mag volgen.- Spreker ziet zich-
zelf staan tussen deze twee werelden.
Nadat de heer Reinalda ter herinnering
aart de opening de heer Geluk een vvV
geschenkbon had overhandigd be-
stcnd er gelegenheid de ekspositie te
bezichtigen. Verrassend werk van
kinderen in de leeftijd van 12 tot 18
jaar. Het zou te ver voeren alle kre-
aties die ons troffen te noemen en
daarom maakten we een keuze zonder
daarmee de anderen te kort te willen
doen. Daar was dan om te beginnen
Paul Vester met zijn tekeningen, in
het bijzonder Gedachte en Korten-
hoef; het fantasiebeest van Berton uit
B 6, de linoleumsnede van Emmy uit
3 A 1 en een crayon van Tonneke
Buis. Lodi koos bijzonder mooie

Welke Opel u pok rijdt:
voortaan kunt u bij ons terecht

voor Service & OnderhouiB.

autobedPlf van lent opel zandvoort
Kamerllingh Onnesstraat 15
Zandvoort - Noord

telefoon 02507-5346
SQtViGEHQVBtKOOP

uw vertrouwen waard!

kleuren voor zijn (of haar) pentekenin-
gen. De pentekeningen van Ellen Out
uit 3 A waren beslist niet feilloos,
maar wat waren ze lief en romantisch
met al die bloemen en vogels. Voorts
zagen we verrukkelijk ouderwets ge-
weven tassen en lopertjes ter bevre-
diging van onze nostalgische gevoelens
en Betzema zijn we dankbaar voor zijn
stadstuin in de sneeuw. Er waren verder
sieraden en bijzonder mooie reliëfs
van papier. Al dit moois kunt u tot
30 september a.s. in het Huis in de
Duinen bekijken. De openingstijden
zijn van 10.00 tot 21.00 uur. De toe-
gang is gratis.

Allemaal
op de fiets!

Er is nog frisse lucht er zijn
nog vogels en bloemen
Trek er fijn op de fiets op uit1

OP 4, 5 en 6 OKTOBER

NAARDE

IN ALTENAHR

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

TYPSOOS - LIONS
Wedstrijdprogramma senioren:
Umuiden, vrijdag 6 september:
21.30 uur Akrides-Typsoos-Lions 4 (hr)
Zandvoort, zaterdag 7 september:
18.30 uur Typsoos-Lions 1 - DSS (d)
18.30 uur " " - BV Haarlem 2 (hr)
20.30 uur Typsoos-Lions 1 - Gerard de Lange (hr)

Wedstrijdprogramma jeugd
Zandvoort, zaterdag 7 september:
16.30 uur Typsoos-Lions A - Levis-Flamingo A (jongens jr.)
16.30 uur " " B-AkridesC
17.30 uur " " A - Sea Devils (jongens ad-;p l
17 30 mi- " " " '
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HEEFT U BIJ MIJ AL EEN BORRELTJE GEDRONKEN.
RADIO PEETERS, HALTESTRAAT 56A, TEL. 3618

eanduaorbe haeranS1

H. W. COSTER
Makelaar o.g. u<,N.EJJ.enM.c.c.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Klein en groot
eten
v.d. Werff's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

voor al uw wanden
Voor al Uw WANDEN een eigen SFEER

met

DECORATIEVE SIERPLEISTER
voor schoorsteen en wand

LAKVERF - ZIJDEGLAIMS - GROIMDVERF - MUURVERVEN
in vele fantastische kleuren

PLAFONDTEGELS 5 0 x 5 0 SIERKURK 3 0 x 9 0

BEHANG
modern - int'em - gezellig - klassiek

staalboeken ter inzage

ZO - PAS KAMERTAPIJT
elke gewenste breedte - pracht dessins vanaf f. 22,50 p.m

vraag de stalen
ALUMINIUM JALOUZIEEN

24 kleuren - 5 jaar garantie

STORMVASTE ZONNESCHERMEN
6 kleuren / schimmelvrij doek

GEGARANDEERD ROESTVRIJ

BIJ DE vakman
SCHILDERSHAL C.J.PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24
(Dicht bij ons zwembad)
Tel. 2206

,ady'ó ôkop >,

HEEFT DE NIEUWE KOLLEKTIE
HERFST- EN WINTERMANTELS
ONTVANGEN

Geopend: maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Zandvoortselaan 371*
Tel. 023-242313

- BENTVELD

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
De FAVAUGEPLEIN 43 Zandvoort Telefoon 27 56

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

Zandvoortse uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT CREMATIE

Keesomstraat 61 Telefoon 5351

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ 81.300,— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsatraat 11 * Telefoon 5631

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties-betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

l
U-7/

E. van der Linden
INTERIEURVERZORQIMO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
W*»Urp«rk«tr«*t M - Zwtdvoort • Telefoon 407»

J. Portegies - Schoenservice

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN

2 TOT 22
SEPTEMBER

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

CEHYfSULE WERWARNIiNG
TECHNISCH INSTALLATIE BUMAU

ADIATOR
ROENESTE1N

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneostraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl install. Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg- en •onderhoud van inbraakbeveiliginaen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 006—D 2706
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groeten
uit
zandvoort

De Boulevard de Fa-
vauge in 1907. Het
eerste huis rechts,
villa Quisisana, was
het ouderlijk huis van
acteur Hans Tiemeyer.

zvm met 5-1 gevloerd
door debuterende
2e klasser ilpendam
-Bij de start van de voetbalkompeti-
tie '74-'75 tegen Ilpendam heeft
Zandvoortmeeuwen een verpletterende
5—1 nederlaag geleden.
Wellicht hebben de spelers van het
ZVM-team gedacht het dit jaar naar
de 2e klasse gepromoveerde Ilpendam
wel eventjes te kunnen inpakken.
Wanneer dit het geval is hebben de
llpendammers met dat denkbeeld wel
heel grondig afgerekend.
Zandvoortmeeuwen kreeg aan het be-
gin van de nieuwe voetbalkompeti-
tie een harde les die het hopelijk ter
harte zal nemen en op positieve wij-
ze verwerken.

Zandvoortmeeuwen, sinds kort onder
de hoede van trainer Laslo Nanai,
speelde traag, deed weinig moeite de ge-
boden kansen te benutten en maakte
te veel en te gemakkelijk gebruik van
de buitenspelregel om moeilijkheden
bij de verdediging op te lossen. De
zwakke en snel uit haar evenwicht ra-
kende achterhoede bleek in de meeste
gevallen niet in staat iets uit te richten
tegen de voetbalstoomwals van de
ilpendammers. En de voorhoede kon
maar geen vuist maken om eens flink
uit te halen in de richting van het doel
van de tegenstander. De middenlinie
was van goede wil maar verzuimde nog-
al eens de achterhoede in benauwde
ogenblikken bij te staan en de voor-
hoede aan het werk te zetten. De indi-
viduele prestaties van de ZVM-spelers
gaven evenmin aanleiding tot uitbun-
dige kreten -alleen Teun Vastenhouw
en Kees Bruin vielen op. Vooral door
hun inspanning te redden wat er op
deze zondagmiddag voor Zandvoort-
meeuwen nog te redden viel. En dat
was, ondanks hun energieke pogingen,
niet veel.
Alleen in de eerste tien minuten van de
wedstrijd kon Zandvoortmeeuwen zich
verheugen in een -licht- overwicht op
de elf voetballers van Ilpendam. Maar
daaraan maakte een schot van Bep Kla-
ver- uit een fraaie voorzet van Arnold
Schirman - een einde. Nog wel niet
definitief, want Zandvoortmeeuwen
probeerde zich te revancheren. Maar
dit gebeurde zo stuntelig en doorzich-
tig dat Ilpendam opnieuw kans zag
door te breken en keeper Puls te ver-

schalken, 2—0. In de tweede helft begon
de achterstand van Zandvoortmeeuwen
een katastrofale omvang aan te nemen.
Tijdens een run op het zandvoortse
doel werd Schirman op wel zeer hard-
handige wijze door Engel Koper onder-
uit gehaald en die handelwijze werd
door de arbiter bestaft met een vrije
schop voor Ilpendam; Schirman voelde
zich nog fit genoeg die voor zijn reke-
ning te nemen, 3—0.
Na een afgekeurde goal wegens buiten-
spel ging Ilpendam er opnieuw tegen-
aan. In de 23e minuut scoorde Ben Ver-
weij het vierde doelpunt. Hij kwam er
door een ernstige fout in de ZVM-defen-
sie al te gemakkelijk aan. Vier minuten
later redde Kees Bruin de eer voor de
voetballende kustbewoners door het
leer met een lage schuiver achter de
keeper van Ilpendam te schuiven, 4—1.
De goal maakte geen einde aan de over-
macht welke Ilpendam op het veld de-
monstreerde. Integendeel. Het elftal
bleef heer en meester van het midden-
terrein en hield de achterhoede van
Zandvoortmeeuwen in een ijzeren klem.
Dat maakte het elftal kort voor het slot
van de ontmoeting nog eens duidelijk.
Nico Hinke noteerde het vijfde doelpunt
voor zijn ploeg. Zandvoortmeeuwen ver-
liet ontgoocheld het veld. De klap was
voor de mannen van Laslo Nanai hard
aangekomen.

waterstanden

H.W L.W H.W L.W

A.L. MOLL VEERTIG JAAR
BIJ BASISONDERWIJS

Morgen, woensdag 11 september, is
het hoofd van de prot.chr. Beatrix-
school aan de dr. Jac P. Thijsseweg in
Zandvoort nw. noord, de hr. A.L.Moll
veertig jaar aan het onderwijs verbonden
Dit feit wordt gevierd met een f eest-
programma gebracht door leerkrachten
en leerlingen van de school. Tijdens de
ochtend- en middaguren vinden diverse
kinderspelen plaats en 's avonds is er
een kinderkermis. Ouders van leerlingen
oud-leerlingen en andere relaties zijn
van harte welkom op het feest van de
jubilaris.

nieuws
kort & klein
• Zaterdagavond is bij een bijzonder
tragies ongeval de 13-jarige André van
Norde om het leven gekomen. De jon-
gen werd getroffen door een aluminium
vlaggestok, die van 70 meter hoog van
hotel Bouwes viel. Volgens een voorlo-
pig onderzoek zou de mast zijn geknapt
tengevolge van metaalmoeheid.

• Bij de in het afgelopen weekeind in
Barcelona gehouden internationale wed-
strijden reddend zwemmen is de neder-
landse afvaardiging op de derde plaats
geëindigd. Van het vaderlandse team
maakte het lid van de Zandvoortse Red-
dingsbrigade, Ger Slop, deel uit.

• P.v. Pleines nam afgelopen zondag
met jonge en oude duiven deel aan de
voorlaatste wedvlucht van het seizoen.
Gelost om 8 uur in Soignies, afstand
203 km., arriveerde de eerste duif om
9.54 uur op het thuishonk.
Bij de jonge duiven luiden de resultaten:
R. Driehuizen 1, 4, 13, 14; P La Grouw
2, 3, 8, 15; D. Molenaar 5; C. v. Egmond
6; J. de Vos 7; J.B. Koper 9, 10 en Gebr.
Driehuizen 1, 4, 5, 6, 7; J. Swart 2, 3, 8;
D. Molenaar 9 en J. de Vos 10.

• B en w van Zandvoort hebben de
wethoudersportefeuilles vorige week
als volgt verdeeld. Het was louter een
kwestie van formaliteit want het was
al enige tijd bekend wie van de drie de
leiding zou nemen van de diverse ge-
meentelijke 'departementen'.
Burgemeester A. Nawijn krijgt evenals
voorheen het beheer over 'algemene

zaken, verkeerszaken, huisvesting,
toerisme, strandeksploitatie en plane-
logie; wethouder J. Attema: publieke
werken, grond- en woningbedrijf; wét-
houder l.M. Aukema: financiën, onder-
wijs, kulturele zaken en personeelsza-
ken: wethouder K.C. v.d. Mije Pzn.:
gas- en waterbedrijf, sociale zaken, volks-
gezondheid, milieuhygiëne en sportza-
ken. De spreekuren van de leden van
het dagelijks bestuur van de gemeente
zijn als volgt geregeld: burgemeester
Nawijn: woensdagmorgen van 10-12 u.
(alleen na afspraak); wethouder J. Atte-
ma: maandagmiddag van 16—17 u.;
wethouder Aukema: maandagavond van
18.30-19.30 u. en wethouder van der
Mije woensdagmiddag van 16=-17 u.

« De wandelsportver. Jan Passtoors
houdt zaterdag 14 en zondag 15 sept-
ember de jaarlijkse wandeltochten
„Mooi Kennemerland". Belangstellend-
en worden zaterdag tussen 11 en 14 uur
aan de start verwacht. Zondag wordt
tussen 10 en 13 uur van start gegaan.
Vertrek vanuit Het Jeugdhuis aan de
Donkerelaan in Bloemendaal. De te lo-
pen afstanden variëren van 5 tot 25 km.
Alle inschrijvingen bij het secretariaat;
Gen. Spoorlaan 33, Aerdenhout.
Tel. 241927

De afdeling jeugd-badminton van "Spor-
ting Club Zandvoort" begint deze week
met het nieuwe badmintonseizoen 1974-
'75.
De speeltijden zijn op vrijdag en wel:
5—6 uur: jongens en meisjes van 7-12 j.
7-8.30 u.: jongens en meisjes v. 12- 16 j.
Voor inlichtingen en opgave kan men
terecht bij het sekretariaat, Lmnaeus-
straat 1-4, tel. 3585 of tijdens de speel-
tijden in de sporthal..

petitie voor trekvogels

11
12
13
14
15
16
17
18
19

sept
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

10.06
11.44
00.19
01.24
02.10
03.01
03.44
04.20
05.04

05
06
08
09
10
11
12
00
01

.20
,56
.22
.31
.24
.11

.19

.04

23.00

13.01
13,57
14.44
15.21
16.06
16.49
17.26

17
19
20
22
22
23

12
13

.58

.33

.55

!46
.30

.36

.19
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Bij een der loketten van het PTT kantoor aan de Louis Davidsstraat liet de in Zandvoort woon-
achtige milieudeskundige en voorzitter van de stichting Mondiaal Alternatief, de heer E. Bartels,
in gezelschap van stichtingssekretaresse mej. F. Rosenzweig, onlangs door een lokettiste een petitie
aantekenen voor verzending aan het Parlement, de Raad en de Kommissie van de Europese Ge-
meenschap. Dit gebeurde in het kader van de aktie welke Mondiaal Alternatief vanuit Zandvoort
voert voor het behoud van de trekvogels welke jaarlijks vooral in Italië bij miljoenen voor konsump-
tieve doeleinden worden neergeschoten. Deze vogelmoord op grote schaal vormt volgens miljeu-
man Bartels 'een ernstige bedreiging voor de natuurlijke kringloop van ons miljeu en zal dit bij
voortzetting op fatale wijze gaan verstoren'. In het petptionnement wordt de EEG verzocht priori-
teit te verlenen aan de trekvogeltragedie, een internationale konferentie bijeen te roepen over dit
onderwerp, en alle landen te verzoeken de jacht direkt te stoppen. Dit in afwachting van de resul-
taten van de landenbijeenkomst. Het petitionnement wordt gesteund door 45 organisaties in veer-
tien fanden over drie werelddelen en die samen meer dan drie miljoen leden tellen.



omroepers

-Typsoos/Lions is er niet in geslaagd de eerste wedstrijd van het nieuwe kompe-
titieseizoen, afgelopen weekeind in Zandvoort gespeeld, in winst om te zetten.
In het begin zag het er naar uit dat Typsoos zonder al te veel problemen afsteven-
de op een zege. Via goed opgezette aanvallen, waarin Freeman en Kroder eksel-
leerden, werd de ruststand bereikt met elf punten voorsprong. Helaas ging deze
veelbelovende aanloop naar een gunstige eindstand in de tweede helft verloren.
Na rust was het ritme geheel uit het typsoos team verdwenen. Gerard de Lange
werkte de achterstand in een ommezien weg. Alleen door toedoen van de hard-
werkende Frans Stiphout slaagden de kustbewoners er in op de valreep twee
punten uit het vuur te slepen, waardoor een verlenging tot stand kwam (88—88).
In de ekstra toegewezen speeltijd kon Typsoos echter geen vuist maken die nodig
was Gerard de Lange alsnog op de knieën te krijgen en Zandvoort verloor het duel.
Donderdag a.s. staat een kompetitieontmoeting tegen Delta Loyd in de Pelikaart-
hal op het programma. In Delta Lloyd is o.m. eks-levi's Hans Smith opgenomen.
De wedstrijd begint om 21.30 uur.

NIEUWE BOEKEN OPENBARE BIBLIOTHEEK

HOORN, M. van. Glimlach voor een vreemdeling, fam.
KRUIDEN voorde keuken 637.4
KuBLER-ROSS, E. Lessen voor levenden. 611.9
LAVEREN op de akker. 630.8.
MAES, J. M. Ivo Michiels 859.4
NUKAMP, WM.en J. DAANE. De kleuter 471.4
PIETERS, R. De truc met het touw. psych.
RAYNER, D.A. Duel op de Atlantic, oorl., zee.
SCHULTEN, C.M. De Gouden Eeuw. 934.5
SEARLE, V., en R. Clayson. Zeefdrukken op stof in uw vrije tijd. 626.8.
SJoWALL, M., en P Wahloo. De verschrikkelijke man uit Saffle. det.

ZAKENNIEUWS
IN
ZANDVOORT

Dank zij het gevoel dat Yvonne Kiersch
voor binnenhuisarchitektuur heeft, haar
kapasiteit om smaakvol te etaleren en de
van haar haar vader meegekregen aanleg
voor bloemsierkunst verscheen in het
voormalige pand van de Amrobank in
de winkelgalerij aan de Thorbeckestraat
een eksklusieve damesmodezaak.

Noch een badplaats, noch de modebran-
che was haar vreemd toen ze enige tijd
geleden besloot een zaak m Zandvoort
te openen. Jarenlang leidde ze namelijk
een modehuis in Noordwijk en dat ook
onze kollega-kustbewoonsters warm
lopen voor mode blijkt wel uit het feit
dat haar show in Huis ter Duin niet mm-
der dan 250 bezoeksters trok. Waar-

schijnlijk was men benieuwd naar wat
Parijs bracht. Yvonne Kiersch koopt
namelijk uitsluitend in Parijs in en dat
betekent dat haar jumpers, blouses, rok-
ken en haar avondtoiletten maar ook
de accessoires iets apart hebben, zowel
m het verwerkte materiaal als in de kleu-
renkombinaties.
Er bestond vrijdagmiddag veel belang-
stelling voor de opening, die verricht
werd door de zesjarige zoon George
die vol enthousiasme een lint doorknip-
te. Veel bloemen waren er, veel drank-
jes en veel hartelijke familieleden en
vrienden die Yvonne kwamen geluk-
wensen. Persoonlijk trof ons iets dat we
u beslist niet willen onthouden. Het
voorwerp van uw keuze wordt niet in
een plastic zak gestopt maar u krijgt
het mee in een gezellige naturel lin-
nen draagtas. Yvonne Kiersch, niet
alleen mode- maar kennelijk ook
milieubewust'

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10-17 uur vrijdags tot
21 uur.

• NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

• Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

•
15 SCHILDERLESSEN

(per les 2 a 3 uur)
FL. 200,-.

v. Wierst, v. Lennepw. 26*

•GRETHA VAN DIJK
VIOLISTE

voor vioolles aan kinderen
vanaf 4 jaar, de toekomstig
vakleerl. en ouderen.
Enkele instrumenten trjde-
lijk beschikbaar. M. 023-
313853, 2e Emmastraat 9
(nabij Tempelierstr.)
Haarlem.

•TE KOOP filmprojektor
met scherm. Burg. v. Al-
phenstraat 15a.

•Wordt nu lid van de basket-
ballvereniging
TYPSOOS LI ONS ! ! ! ! !
Er is nog plaats voor:
4 meisjeswelpen (10 t/m
12 jr) 1 meisjesjunior (15
t/m 18 jr) 3 jongensjunio-
ren tussen de 1.90 m en
2.00 m. (15 t/m 18jr)
Aanmeldingen ofinlich-
tingen vragen aan Typsoos
Lions, postbus 182, Zand-
voort of bij de zaal (maan-
dag- en vrijdagavond in
de Pnnsessehal, woensdag-
avond in fle gymzaal van
de Gertenbachschool)

BASKETBALL
..s. Donderdagavond
.anvang half tien

inde
PELIKAANHAL

TYPSOOS
LIONS

DELTA LLOYD

omroepertjes
bellen 2135

klassieke
burgervader
is
niet meer
De klassieke figuur van de burgemees-
ter als 'burgervader' blijkt nauwelijks
meer te bestaan. De burgemeesters zijn
verambtelijkt, waardoor de kloof tus-
sen de gemeentelijke overheid en de
burgers sterk is verbreed.

De huidige rationeel ingestelde burge-
meesters kunnen onvoldoende tege-
moetkomen aan de behoefte van de
burgers om persoonlijk in kontakt te
komen met een overheidspersoon, die
bereid is hun vaak gebrekkige buro-

kratiese vaardigheden te kompenseren.
Tot deze konklusie komt dr. Sytze
Faber uit het Friese Hardegarijp in
een proefschrift over Burgemeester en
Demokratie, waarop hij vrijdag aan de
Vrije Universiteit in Amsterdam pro-
moveerde. Dr. Fabei ging na wat er
in de praktijk terecht komt van deze
noodzaak tot een voortdurende wissel-
werking tussen autoriteiten en burgers.
Hij kwam tot de bevinding, dat de
burgemeesters zich bij hun ambtsvervul-
ling vooral laten leiden door opvattin-
gen, die in de samenleving als geheel
algemeen worden aanvaard op het ge
bied van de gemeentelijke overheids-
zorg. De praktiese betekenis van de
gemeentelijke autonomie en demokra'
tie is vaak slechts bescheiden.
De vorming van gewesten of provin-
cies-nieuwe-stijl met grote regionale
bevoegdheden sluit aan bij deze be-
scheiden betekenis van de gemeente-
autonomie, aldus dr. Faber. Hierdoor
wordt de doelmatigheid van het open-
baar bestuur bevorderd, terwijl boven-
dien voorwaarden worden geschapen
voor een vruchtbare wisselwerking
tussen bestuurders en bestuurden
regionaal nivo.

ONTSLAG

Daarnaast zal, aldus dr. Faber. de 'ver-
ambtelijking' van de burgemeester moe-
ten worden teruggedrongen. Dit kan be-
vorderd worden door de gemeenteraad
en de bovengemeentelijke burokratie zo-
veel mogelijk bevoegdheden te geven ten
aanzien van de benoeming en het ont- -
slag van de burgemeester.
De benoeming door de Kroon moet pas
volgen, nadat ook de gemeenteraad een
aanbeveling heeft gedaan, bepleitte hij.
De toekomstige burgemeester moet be-
halve door de Kroon ook door de gemeen-
teraad kunnen worden ontslagen, vindt
dr. Faber. De burgers in een 'verburokra-
tiseerde' samenleving zijn vooral gebaat bij
een funktionaris, die én tot het burokra-
ties apparaat behoort én .publiekgericht'
is. Voor een burgemeester van dit type
is de taak weggelegd het vakuüm tussen
burger en burokratie te helpen,opvullen,
aldus dr. Faber.
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a.l. moll veertig jaar voor
de klas

De jubilaris en zijn familie

Woensdag jl. herdacht de heer A.L.
Moll, hoofd van de prot. chr. Beatrix-
school het feit dat hij veertig jaar aan
het onderwijs verbonden was. Het te-
kent de pedagoog in de jubilaris dat
hij ter gelegenheid daarvan uitsluitend
de kinderen een feest wilde bereiden,
zonder speeches van alle mogelijke
instanties, inspekteur, hoofdinspek-
teurs en wat dies meer zij. Nee, een
fijn feest voor 'zijn' kinderen, wat na-
tuurlijk niet weg neemt dat de hand-
druk van de heer l.M. Aukema, wét-
houder van onderwijs, bijzonder op
prijs werd gesteld.

De Heer G. Koelman, onderwijzer aan
de Beatrixschool had, tesamen met
het schoolbestuur en de ouderkom-
missie, een feestprogramma in elkaar
gezet en met medewerking van een groot
aantal moeders startte het eerste ge-
deelte 's morgens met kinderspelen
op de terreinen rond de Beatrix en de
Kleuterschool 'De Woelwaters' {hoofd-
kleuterleidster mejuffrouw M. 't Hooft:
'Hij is toch zeker ook een beetje van

_ mevr, kraan • meeth
ons') en op de om veiligheidsredenen
door de politie afgezette Dr. J.P. Thijs-
seweg. Alle klassen deden mee aan een
soort zeskamp, zij het dat er twaalf
spellen waren, waarbij de eisen waren
aangepast aan de leeftijden. De Thijs-
seweg leent zich uitstekend voor
het rijden met fiets of autoped waar-
bij een ballon moest worden doorge-
Prikt, terwijl de trimbaan werd ge-
bruikt voor spelletjes met hindernis-
sen. Ijsjes, limonade en oliebollen ver-
hoogden de feestelijke stemming. In
c!e loop van de ochtend bezocht de
Jubilaris, die 's morgens met zijn

echtgenote per Zeskamp-locomotief
van huis was gehaald, de kleuterschool
'De Woelwaters', waar hij door een
papieren gordijn moest stappen om
binnen te komen. 'Als hij nou maar
geen nietje in z'n hand krijgt' vreesde
een bezorgd Woelwatertje. Maar zijn
angst was ongegrond Volkomen onbe-
schadigd konden de heer en mevrouw
Moll luisteren naar het welkomstlied,
dat gevolgd werd door een luid hoera.
Daarna deed de juf het raam open en
mochten de kinderen nog eens heel
hard 'hoera' roepen, want de grote
zoon van meester en mevrouw Moll,
die heel ver weg woont, moest dat
hoera ook kunnen horen. Omdat mees-
ter Moll het met zijn feest erg druk
heeft en daarom niet naar de markt
kan gaan om groenten te kopen had-
den de Woelwaters zelf een groente-
kraam gemaakt en in de grote rode
kool die groentevrouw Irene hem gaf
zat het kado, een zilveren lucifersdoos.
't Was eigenlijk maar goed dat meester
Moll zelf weer eens naar school ging,
want oh, wat is die man dom ! Hij kon
niet eens een pakje vinden dat de kin-
deren hadden verstopt en toen hij een
korsage kreeg deed hij de speld op zijn
jas en de bloem wilde hij thuis in een
vaasje zetten. En toen Raymond de
voddenman kwam haalde hij uit de
zak een oude krant en ging die zitten
lezen in plaats van tussen de lompen
naar het gietertje te zoeken dat de
Woelwaters hadden gekocht voor de
planten in zijn klas. Maar het allerdom-
ste was toch wel dat hij de eau de co-
logne, die hij van de kinderen kreeg
om zijn haar lekker te laten ruiken,
zondag over de pudding wilde doen !
Gedurende de middaguren werd er
met man en macht gewerkt aan de
voorbereidingen voor het avondfeest,
waardoor men er m slaagde alles ge-

Foto Frans van Loon

reed te hebben toen de heer en me-
vrouw Moll, beiden met een enorme
kokarde op en vergezeld van zoon en
schoondochter bij de school arriveer-
den. In ballonnen prikkend bereikten
ze de versierde poort die toegang gaf
tot het feestterrein, waar een paar
scholieren, na een korte inleiding van
de heer Koelman, bloemen en de
kado's van de ouders en leerlingen, be-
staande uit een radio-cassetterecorder,
een diaprojector en een projectiescherm
aanboden. De heer Moll sprak daarna
woorden van dank tot de 'geweldige
kinderen, geweldige ouders en gewel-
dige ouderkommissie'. Spreker zei ge-
lukkig te zijn met kollega's die weten
wat kollegialiteit is en ondanks veel
waardering voor alle andere onderwijs-
krachten zag hij in de heer Koelman
toch wel een toekomstig hoofd. En
toen opende de jubilaris, nadat het
wapen tot groot plezier van de jeugd
tot tweemaal toe had geweigerd met
een pistoolschot, de kermis, een ker-
mis die een denderend sukces werd.
Dit was vooral te danken aan de prach-
tige zomeravond, de sfeervolle verlich-
ting, de leuke attrakties, de gezellige
zitjes en de smakelijke hapjes en drank-
jes die voor een luttel bedrag te krij-
gen waren. De heer C. Zwaag, die de
hele dag met het nemen van foto's in
touw was geweest, had voor een voor-
treffelijke geluidsinstallatie gezorgd
en vermaakte in een schoollokaal de
aanwezigen met het vertonen van ou-
de Charlie Chaplin-films, waarmee
ook de tegenwoordige jeugd zich nog
kostelijk bleek te amuseren. Tegen tie-
nen kwam een eind aan een feestdag,
waarop overduidelijk uiting werd gege-
ven aan de sympathie voor een jubile-
rend schoolhoofd !

4 september - 10 september

Geboren: Arend Ewout zv, A. Regeer
en W. Kuhn.

Overleden: geen
Ondertrouwd: geen
Gehuwd: Anton Hendrik Schmede-

wind en Antoinette v. Oudgaarden;
Friedrich Daniel Offerman en Cathari-
na Johanna Keur; Petrus Adnanus Ma-
na van Poeke en Jacoba Corneha Spoel-
der; Jacques Liom en Maria Louise de
Groot.

Geboren buiten de gemeente: Vivian
Phillipina dv Croes en P. Swaine; Bianca
dv F. Klaver en A.J. Kooijman; Sebas-
tiaan zv. S. Terol en m Kooij; Femke
Elisabeth dv G. H. C. v. Dam en M.E.
Kleijn.

Overleden buiten de gemeente:
Pieter Klaas van den Houten oud 61
jr. gehuwd met C. Niehof.

Haal- en bezorgdienst
LAKENPAKKETTEN

W A S U N I E
Ha!te*traat 83 B • Telefoon 4417

't is altijd
de moeite

waard om even
te kijken bij:

't interieur
stationsplein 13-15

tel. 6975

voor
abonnement
bellen 2135

FIETSEN
v ' ' : - - : - ' • ^ : - ' - - e i n : ; \ • • • - • ' : . ' .
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VER5TEEGE
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dag wethouder

Mevr. en de hr. Janssens en burgemeester Nawijn Foto Frans van Loon

Langer, veel langer, dan een uur heeft de heer Nico Janssens woensdagmiddag
in de raadszaal van het gemeentehuis tientallen handen moeten drukken van
raadsleden, burgemeester en wethouders, afgevaardigden van verenigingen en
vrienden en bekenden. Handdrukken waarmee het afscheid werd bezegeld van
de funktie die Janssens de afgelopen twee jaar heeft vervuld: wethouder van de
dienst van publieke werken.
Begin deze maand moest hij het beheer van zijn portefeuille overdragen aan de
heer J. Attema, nadat de koalitiepartners van Janssens politieke groepering 'in-
spraak nu' besloten hadden een vrijage met een andere partij aan te gaan. Dat
was voor Nico Janssens, die zijn taak met de nodige ambitie en veel plezier uit-
oefende, een teleurstellende ervaring. Hij heeft er de tijd voor genomen die te-
leursteüing in gesprekken met vrienden en kennissen door middel van kwinksla-
gen en galgenhumor te verwerken om daarna zonder wrok en bitterheid plaats
te nemen in de opposietiebank. 'Daar voel ik me wel bij', verklaarde Janssens
enige tijd geleden tegenover een medewerker van de Zandvoortse Koerant, 'ik
geloof dat het me wel een beetje in het hart zit'.
Maar woensdagmiddag was hij nog even wethouder van de dienst van publie-
ke werken temidden van een aantal personeels- en stafleden van pw, gemeen-
telijke autoriteiten en vooral veel partikulieren. Nico Janssens en zijn echt-
genote mochten een groot aantal kado's en attenties in ontvangst nemen,
w.o. een fraai ingelijste foto van 'de schelpenkar van inspraak nu' en een
pop in Zandvoorts kostuum van de familie Van Jan Termes. Tussen het
konsumeren van de hapjes en het drinken van de drankjes door werden er
vele waarderende woorden gesproken over de kwaliteiten van Janssens als
wethouder en als mens.
De man in kwestie hoorde het allemaal breed glimlachend aan en als hij de
kans kreeg plaatste hij een van zijn droge en trefzekere opmerkingen. En hij
kreeg en greep vele malen de kans. Het is zijn sterkste troef 'waar hij zich on-
getwijfeld wel bij voelt en dat hem meer dan een beetje in het hart zit'.
Dag wethouder en welkom aan de andere zijde van de groene tafel in de
raadszaal. -



raadsleden willen:
kontrole op vlaggemasten, e.d

waterstanden familieberichten familieberichten

H.W L.W H.W L.W

Naar aanleiding van de tragiese dood
van de jeugdige Zandvoorter André
van Morde, die afgelopen zaterdag op
het Burgemeester van Fenemaplein
werd getroffen door een aluminium
vlaggemast, hebben twee leden van
de gemeenteraadsfraktie van de vvd
t.w. M.P.F. Joustra en H.E. Bosman,
het kollege van b en w een aantal
schriftelijke vragen gesteld, waarin
zij hun bezorgdheid uiten over de
gang van zaken m.b.t. het plaatsen en
het toezicht op voorwerpen die op
grote hoogte zijn aangebracht.

Beide afgevaardigden willen weten of
bij het verlenen van de bouwvergun-
ning van in het bijzonder Bouwes
Palace ook voorschriften zijn gegeven
omtrent konstruktie e.d. van vlaggemas-
ten.enz. Wanneer dit inderdaad het ge-
val is informeren zij of op vlaggemas-
ten etc. 'periodieke kontrole is uitge-
oef end op de staat waarin deze zich
bevinden'. Verder vragen de raadsle-
den of het kollege het met hen eens
is dat in deze gemeente een onder-
zoek wordt ingesteld naar de mate
waarin vlaggemasten, antennes, wind-
wijzers e.d. gevaar kunnen opleveren
bij hevige wind en andere natuur
verschijnselen. Tenslotten verzoe-
ken zij het kollege de gemeenteraad
in kennis te stellen van de resultaten
van een dergelijk onderzoek en even-
tueel te nemen maatregelen.
Zoals reeds in ons dinsdagnummer
werd bericht is het ongeval met de
vlaggemast waarschijnlijk te wijten
aan het optreden van metaalmoeheid.
Een eerste onderzoek door deskundi-
gen zou in die richting wijzen. Metaal-

moeheid wordt veroorzaakt wanneer
een balk of mast een wisselende belas-
ting krijgt te verwerken. Dit gebeurt
wanneer ze aan diverse snelwisselende
weersinvloeden bloot staan. Inmid-
dels heeft het gemeentebestuur de
dienst van publieke werken opdracht
gegeven na te gaan welke andere soort-
gelijke objekten gevaar kunnen ople-
veren. Welke voorschriften en richt-
lijnen daarbij moeten worden gehan-
teerd, is niet bekend. Landelijk eisen
t.a.v. de dikte van een vlaggemast,
wijze van bevestiging, etc. zouden
niet bestaan.

13sept.
14 sept.
15 sept.
16 sept.
17 sept.
18 sept.
19 sept.

ƒ

ü

00.19 08.22 13.01 20.55
01.24 09.31 13,57 22,--
02.10 10.24 14.44 22.46
03.01 11.11 15.21 23.30
03.44 12.-- 16.06
04.20 00.19 16.49 12.36
05.04 01.04 17.26 13.19
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bij centrale t.v. verbinding
raadsvergaderingen
op de beeldbuis
Aan het slot van de eerste zitting van de
nieuwe zandvoortse gemeenteraad op
dinsdag 3 september jl., heeft 't debu-
terende vvd-raadslid A.A. Roselaar na-
mens de liberale fraktie voorgesteld in
Zandvoort een zogenaamd centrale an-
tenne inrichting (CAI) aan te leggen.

De initiatienemer steltvoor invoering
van een centraal antenne inrichting te
laten voorbereiden door een kommis-
sie ad hoc o.l.v. de huidige wethouder
van publieke werken, J. Attema. In de
kommissie zouden vertegenwoordigers
van alle raadsfrakties zitting moeten ne-
men, alsmede een vertegenwoordiger
van de woningbouwvereniging Een-
dracht Maakt Macht. Het gezelschap

MEVR. DRS. R.Y. VELLWGA - LOESBERG
PSYCHOLOGE

afspraken voor consult/therapie bij voor-
keur na overleg met de huisarts.

Spreekuur overdag of 's avonds
telefoon 02507 - 21 03

stop verkoop outspan
vraagt wereldwinkel

Wereldwinkelier drs. Fred v.d. Kraaij
heeft bij een bezoek aan enkele Zand-
voortse winkels gekonstateerd, waar-
onder de Familie Supermarkt en Bou-
wens Supermarkt , dat er outspan-si-
naasappelen worden verkocht. Vorig
jaar werden de uit Zuid Afrika geim-
porteerde outspan-sinaasappelen ge-
boycot vanwege de door de regering
van dit land gevoerde apartheidspoli-
tiek jegens de gekleurde bevolking.

Namens de wereldwinkeliers van Zand-
voort schrijft V.d. Kraaij in een open
brief aan de outspan verkopers o.m. dat
de boycot van outspan-sinaasappelen
'een konkreet aangrijpingspunt is om
tot een volledige boycot van Zuid Af ri-
ka te komen'. De beweringen van of-
ficiele afrikaanse instanties dat de zwar-
te afrikanen het eerst door een boycot
worden getroffen wordt in de open
brief 'blanke propaganda' genoemd.
Zwarte Afrikanen hebben bij herhaling
hun sympathie voor en steun aan een
boycot te kennen gegeven. De huidige
omstandigheden, zo zeggen zij, zijn al
heel moeilijk, dat blijkt o.a. uit het la-
ge dagloon. Maar terwijl het nu lijden
is.zonder hoop', wordt het dan lijden
,met hoop'.
De Wereldwinkeliers doen in hun brief
een beroep op de betrokken winkeliers
geen outspan-sinaasappelen meer in te
kopen en te verkopen. Zij willen met de

Ik ben 17 jaar en zou heel graag nog
een poosje in een gezin wonen,
ik werk met plezier als verkoopster
in Zandvoort en zou daarom 't liefst
hier in de buurt willen blijven.

WIE REAGEERT ER
OP MIJN OPROEP?

Willy Eijzenga
Dr. Smitstraat 7
Tel. 02507-2697

eigenaars-eksploitanten van de win-
kels gaan praten op maandag 16
september a.s., in het pand van de
wereldwinkel aan de Kleine Krocht.
De bijeenkomst is vastgesteld om
20.00 uur.

De eerste plaats met 40 punten, die
het Zandvoortse Zeskamp team op
12 juni j.l. op eigen terrein in de wacht
sleepte, is voldoende gebleken voor een
plaats in de Europese finale die in Lei-
den wordt gespeeld en wel op woensdag
18 september a.s. om 21.05 uur.
De equipe van Zandvoort komt dan in
het strijdperk tegen de kampioenen van
Engeland, België, Duitsland, Frankrijk,
Zwitserland en Italië.
Voor supporters, die de ploeg willen
begeleiden, zijn -zolang de voorraad
strekt- toegangsbewijzen verkrijgbaar
bij Reisbureau Kerkman, Grote Krocht.
De prijs bedraagt f 6,-, inklusief busver-
voer f 12.50.
De bussen vertrekken op 18 september
om 18.30 uur vanaf Hotel Keur.

zou verder dienen te worden aangevuld
met een deskundige welke op het ter-
rein van aanleg en eksploitatie van cai's
werkzaam is. Dit onder voorwaarde dat
voor deze ekspert geen kosten in reke-
ning worden gebracht tot aan het mo-
ment dat de raad het besluit neemt een
centraal antenne inrichting aan te leg-
gen.
Als belangrijkste voordelen voor de
inrichting ziet de heer Roselaar een
betere ontvangst van tv- en f m pro-
gramma's dan thans veelal in Zand-
voort het geval is; het esteties aan-
zicht van de gemeente dat door het
woud van antennemasten wordt ge-
schaad en de mogelijkheid van de uit-
zending van lokale tv-programma's.
De initiatiefnemer denkt hierbij aan
raadsvergaderingen of rekreatieve
uitzendingen voor toeristen op dagen
met slecht weer.
B en w hebben het voorstel in beraad
genomen en zullen t.z.t. pre-advies over
deze aangelegenheid uitbrengen aan
de gemeenteraad.

Invoering van centrale antennesys-
temen kwam vorige week ook in
het nieuws door een mededeling
van staatssekretaris Van Hulten van
verkeer en waterstaat. De bewinds-
man wil de aanleg van centrale an-
tennesystemen via kabelnetten gaan
afremmen. Geschat wordt, dat het
tempo, waarin kommerciële organi-
saties de bekabeling willen uitbrei-
den, een totale investering van an-
derhalf a drie miljard gulden in drie
jaar zullen vergen. Volgens de staats-
sekretaris rechtvaardigt het maat-
schappelijk nut zulke grote investe-
ringen niet.
In verband hiermee hebben enkele
Kamerleden de staatssekrestaris ge-
vraagd of hij voornemens is voor de
aanleg van kabelnetten een vergun-
ningenstelsel in het leven te roepen.
De Kamerleden vinden dit van groot
belang, opdat gemeente geen tijdro-
vende en kostbare voorbereidingen
voor niets gaan treffen. Verder zijn
zij benieuwd of de staatssekretaris
ook voor centrale antenne inrich-
tingen, welke buitenlandse program-
ma's uitzenden, een vergunningen-
stelsel wil invoeren.

nieuws
kort & klein

Zondag 15 september a.s. starten de kom-
petitie-teams jeugd en senioren van de
badmintonvereniging LOTUS met de
distrikts-kompetitie wedstrijden.
Alle teams zullen deze eerste kompetitie-
wedstrijd op eigen terrein, in de Pelikaan-
hal spelen en wel van 10.00 uur tot plm.
15.00 uur.
Voor het eerst dit seizoen zullen naast de
7 seniorenteams nu ook 3 jeugdteams aan
de kompetitie deelnemen.
Vooral de jeugdteams van 12-18 jaar staat
een (in)spannend seizoen voor de deur en
er wordt a.s. zondag gerekend op een boe-
iende kompetitiestart. Men rekent daarbij
op een grote aanhang van het thuisfront.

• Op twee achtereenvolgende dagen
geeft de zandvoortse toneelvereniging
'Wim Hildering' voorstellingen van de
thriller 'Celia' en wel op 14 en 15 dec-
ember'in gebouw 'De Krocht'. De eerste
avond is voor donateurs en de tweede
voor de Algm. Bond van Bejaarden afd.
Zandvoort.

• Het Zandvoorts Christelijk Kinder-
koor is begonnen met de voorbereiding
voor het winterprogramma '74 -'75.
Gerepeteerd wordt door de jongens
en meisjes in de leeftijd van 6 t.e.m.
12 jaar op de dinsdagen in gebouw
Emmaweg 22 van 16.30 u. tot 17.45 u.

Door een noodlottig ongeval is heden van ons weggenomen, onze lieve zoon,
broertje en kleinzoon

ANDRÉ

op de jeugdige leeftijd van 13 jaar.

A. van Norde
W.J. van Norde - van de Wekken
Ronald en Tom

Zandvoort, 7 september 1974
Stationsstraat 6

De begrafenis heeft inmiddels in stilte plaatsgevonden.

Heden is na een langdurig en moedig gedragen lijden toch nog onverwacht van
ons heengegaan onze lieve moeder en oma

VERONICA CATHARINA VAN WENDEL DE JOODE

weduwe van Albert de Roode
op de leeftijd van 86 jaar.

Beverwijk: J.A.A. de Roode
A.M. de Roode-Palmen
Ingeborg

Zandvoort, 11 september 1974.
"Huis in de Kostverloren"
Correspodentie adres:
Beeckzanglaan 80
Beverwijk

De overledene is opgebaard in één der rouwkamers Zijlweg 63 te Haarlem,
gelegenheid tot bezoek van 14.00 uur tot 15.30 uur en van 19.00 uur tot
19.30 uur, uitgezonderd zaterdag- en zondagavond.

De crematie zal plaatshebben maandag 16 september om 11.00 uur in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.
Vertrek van rouwkamer Zijlweg 63 omstreeks 10.30 uur.

Onze lieve mams en oma-

MARIA C. SCHOLTEN-BOUMAN

is heden na een langdurige ziekte inge-'
slapen.
Zij werd bijna 81 jaar.

Canada : Anneke Piepers-Scholten
Henk Piepers
Hans

Hilversum : Henk Scholten
Mies Scholten-van Mourik
Ellen

Zandvoort: Hans Scholten
Coby Scholten-Nieland
Gerard
Anneke
Erik

Zandvoort, 9 september 1974.
Catharina van Rennesstraat 5

De crematie heeft op 9 september
plaatsgehad in het crematorium
Velsen te Driehuis-Westerveld.

kerkdiensten
GEREF. KERK
Zondag 15 september:

10.00 uur: Gemeenschappelijke
dienst Herv./Geref. in de Herv.
Kerk. Voorganger ds. J. de Waard.
19.00 uur: ds. J. de Waard.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
Zondag 15 september 1974:

10.00 uur: Ds. J. de Waard, Ge-
meenschappelijke Geref./Herv.
dienst.
10.30 uur: Jeugdhuis/jeugdkapel.

NED. PROTESTANTENBOND
Zondag 15 september:

10.30 uur: Vredesweek. Een uur
bezinning en gesprek.

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en don-
derdagavond 8 - 9 uur samenkom-
sten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: rnis
viering.
Zondagmorgen 11 uur: misvier-
ring m.m.v. dames- en herenkopr.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misvie-
ring met samenzang.

In het geloof dat het zijn tijd was ging
donderdag 5 september op 61 jarige
leeftijd van ons heen, mijn overgete-
lijke man, onze vader, opa en oom

PI ETER KLAAS
VAN DEN HOUTEN

C. van den Houten-Niehof
Kinderen en kleinkinderen

Dr. C.A. Gerkestraat 135
Zandvoort

De crematie heeft maandag 9 septem-
ber te Westerveld plaatsgevonden.

Liever geen bezoek.

Na een kortstondige ziekte is heden
van ons heengegaan onze lieve moeder,
groot- en overgrootmoeder

MIETJE MAR IS DE LA CHAMBRE
weduwe van Cornelis Hendricus Riepen

op de leeftijd van 90 jaar.

Uit aller naam:
Kinderen
Klein- en achterklein
kinderen

Katwijk a/s Rijn, 11 september 1974.
Verpleegtehuis "De Wilbert"
Correspodentie adres:
Krakeling 29
Bennebroek.

De overledene is opgebaard in één der
rouwkamers Zijlweg 63 te Haarlem;
gelegenheid tot bezoek van 14.00 uur
tot 15.30 uur en van 19.00 uur tot
19.30 uur, uitgezonderd zaterdag en
zondagavond.

De teraardebestelling zal plaatshebben
maandag 16 september om 14.00 uur
op de algemene begraafplaats te Zand-
voort. Vertrek van rouwkamer Zijlweg
63 omstreek 13.30 uur.

Aan huis geen bezoek.

medische dienst

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van de huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 14 en zondag 15 sept.

Zr. J. Havers, Gasthuishofje 27,
tel. 2791.



DEALER
Chrysler- Simca- Matra- Snnbeam

Autobedrijf

VfftCTfffic
0 ZANDVOOKT 02507-^5

VOOR
Nieuwe •» gebraikte auto's

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

•
Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk

F.M.VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

•
't (Kinder) WINKELTJE

heeft fijne kleren voor
kleuters, peuters, tieners

en grote mensensmet
kleine maatjes

Buureweg 1-3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerstraat

• PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg

Tel. 2907-5117.

•
WIJ GEVEN DE HOOG-
STE WAARDE.
Lompen, kranten, koper
lood. Zink, Alum., IJzer
Zolderopruimingen.
Inkoop pakhuis. Ook halen
Hofdijkstraat 22 en 13
Tel. 4376. Bij zwembad
ook zaterdags.

• Hcndenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen.

odrbehandeling,
voetbehandegling, etc

Hondenspecialiste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7. tel. 4999

Beleggingshuizen te koop
gevraagd. Tel. 4479Emma-
weg 13.

•VERLOREN
Goud armbandje ...et in-
scriptie: Mischa 1-2-1973,
omg. Grote Krocht, tel.
6494.
•
TE KOOP kinderboks, v.
Lennepweg 8/3.

•TE KOOP aangeb. Saab
f 200,- of in ruil voor
damssbrommer.
Da Costastraat 7.

•T.H. gestoft, kam. voor
perm. met c.v., gebruik
bad, mooi uitzicht, geen
kookgel. Huur f 175,- p.
m. Zandvoort-Zuid. Tel.
02507 - 46 19
•
HULP in de huish. gevr.
voor 2 halve dgn. p.w.
f. 7,- p.u. tel. 6096
Wilhelminaweg 2.

DR. J. REURINK
huisarts

afwezig van
14 t/m 22 september
WAARNEMERS:

Dr. Ulrici
alle heemsteedse
doktoren.

Tweede hands Roadmaster
te huur of event. te koop.
Tel. 41 22.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9 Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concure-

rende prijzen.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

•
NU OOK IN

ZANDVOORT
KUNSTGEBITREPARATIES

Telefoon 4365
Binnen één uur klaar.

TE KOOP AANGEBODEN

STRANDPAVILJOEN (CENTRUM)

ZONDER KONTANTEN ONNODIG TE
REFLECTEREN

Brieven onder nr. 6700 buro Zandvoortse Krt.

van densen
VERWARMINGS- EN

AIRCONDITIONINGBEDRIJF

Bilderdijkstraat 30 Telefoon 29 72

VRAAGT MET SPOED

VERWARMINGSMONTEURS
AANKOMEND MONTEURS

STICHTING VOOR

HUISHOUDELIJKE- EN GEZINSVOORLICHTING
Zandvoort Tolweg 10 Telefoon 26 83

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Met genoegen biedt de Stichting voor Huishoudelijke-
en Gezinsvoorlichting Zandvoort hierbij haar program-
ma voor de periode van september t/m december 1974
aan.

KOKEN Deze cursussen worden gegeven in
Hotel Interlaken, v. Speykstraat 20.

Chin./lnd. Keuken
8 lessen voor f 36,-, plus f 20,- ingre-
diënten. Op maandagavond o.l.v. mevr.
Veldkamp. Aanvang 7 oktober 1974.

Fijne keuken
8 lessen voor f 36,-, plus f 20,- ingre-
diënten. Op dinsdagavond, o.l.v. mevr.
Veldkamp. Aanvang 8 oktober 1974.

NAAIEN 12 lessen voor f 54,-. Op maandagavond
o.l.v. mevr. Deesker. \
Op donderdagmiddag o.l.v. mevr. Ovaa.
Aanvang resp. 23 en 26 september 1974.

STOFFEREN
12 lessen voor f 54,-. Op vrijdagavond,
o.l.v. de heer Krom. Het zelfbekleden
van een stoel geeft veel voldoening en
is een besparing. Aanvang 27 septem-
ber 1974.

BLOEMSCHIKKEN
8 lessen voor f 36,-. Op dinsdagavond
o.l.v. de heer Louwerens. Aanvang 8
oktober 1974.

CREATIEVE HANDVAARDIGHEID
8 lessen voor f 36,-. Plus materiaal
kosten ca. f 15,~. Op dinsdagmiddag,
o.l.v. mevr. Tolsrr.a o.a. hout bewerken
linosnede, emailleren, glasmozaiek, pa-
pier-maché, gipswerk enz. Aanvang 15
oktober 1974.

VOETVERZORGING
/ 3 lessen voor f 13,50. Op donderdag-

ochtend, o.l.v. mevrouw Schleiffert.
Aanvang 7 november 1974.

Cursussen kunnen alleen doorgang vinden bij een
minimum deelname van 12 personen.

Alle lessen worden gegeven in het lokaal Tolweg 10,
behalve de kooklessen.

LESTIJDEN: 's morgens van 9.00- 11.30 uur
's middags van 13.30- 16.00 uur
's avonds van 19.30 - 22.00 uur.

Aanmelden bij: mevrouw K. Sok-de Wit, Kostverloren-
straat 57, telefoon 27 44.

WONINGBOUWVERENIGING

eendracht maakt
macht

ZANDVOORT

Voor leden komen beschikbaar:

1. De beneden duplex-woning, A.J. v.d. Moolenstraat
68a zw. (voor ten hoogste twee personen) 1 woon-
kamer - 1 slaapkamer, huurprijs f 76,05 per maand.

2. De eengezinswoning, B. Beeckmanstraat 24, 1 woon-
kamer - 3 slaapkamers - douche, huurprijs f 116,95
per maand.

3. De eengezinswoning, P. Leffertsstraat 11,1 woon-
kamer - 3 slaapkamers - douche, huurprijs f 142,—
per maand.

4. De eengezinswoning. Potgieterstraat 5, 1 woonka-
mer - 4 slaapkamers - douche - zolder, huurprijs
f 128,85 per maand.

5. De flatwoning sophiaweg 23, 1 woonkamer - 4
slaapkamers - douche - (2 kamers centr. verwarming)
huurprijs f 210,30 per maand.

6. De flatwoning Keesomstraat 345, 1 woonkamer -
3 slaapkamers - douche - blokverwarming.
huurprijs f311,50. per maand.

7. De flatwoning Keesomstraat 429, 1 woonkamer
- 3 slaapkamers - douche - blokverwarming.
huurprijs f311,50 per maand.

8. De garage Keesomstraat 103a, huurprijs f 40,—
per maand. Voor deze garage hebben de bewoners

van het betreffende blok voorrang op toewijzing.

De toewijzing van de woningen geschiedt op rangnummer
Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De beoorde-
ling voor het verkrijgen van een woonvergunning berust
bij Burgemeester en Wethouders. Het inkomen van het
gezinshoofd is medebepalend i.v.m. de hoogte van de
maandhuur.

Inschrijving vóór 17 september a.s. 19 uur aan het kan-
toor van de vereniging Noorderstraat 1, onder vermel-
ding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst don-
derdag 19 september a.s. om 2 uur in het gevelkastje
Noorderstraat 1 worden gepubliceerd.

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

op ons 055 SR 1»

Ubneks

• •r î̂ i • • —

*iïgjïïz™»"1

SHELL QUICK SERVICE Bedrijf "DUINZICHT", Expl. B.M. Bakker
Dr. G.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507 - 3287



HEEFT U BIJ MIJ AL EEN BORRELTJE GEDRONKEN.
' «* RADIO PEETERS, HALTESTRAAT 56A, TEL. 3618

c\

OP 5, 6 en 7 OKTOBER

NAARDE

EST ALTENAHR
(tijdig opgeven i.v.b. met hotel reservering s.v.p.)

18 SEPTEMBER:

SPEL ZONDER GRENZEN TE LEIDEN

(kaarten voor bus en entree bij ons aanwezig)

IS UW HERFSTVAKANTIE AL GEREGELD ? ?
wat denkt u b.v. van deze aanbieding:
8 daagse vliegreis naar Lloret de Mar (Costa Brava)
in een drie sterren Hotel vol pension voor ....

....f 325,00 p.p.
VERTREK OP 19 OKTOBER

Uiteraard ook nog voor vele andere bestemmingen
voldoende mogelijkheden.
WACHT ECHTER NIET TE LANG.

REISBUREAU

Grote Krocht 20. tel. 2560
Z*ndvoort

ZWEMLESSEN
MAANDAG 16 SEPTEMBER VANGEN
DE KURSUSSEN AAN VOOR :

O Uw kinderen van 6 jaar en ouder:
lestijden, ma. di. do. vr. van 16.45 - 17.15 uuren van 17.15- 17.45 uur
leskaart f. 50,- geldig tot het behalen van het diploma of max. 1/2 jaar.
entree 10 badenkaartf. 18,-.

0 Uw Kleuters vanaf 4 jaar:
lestijden ma. di. wo. van 12.00 - 12.30 en van 12.30 - 13.00 uur.
leskaart f 50.—geldig 1/2 jaar, entree 10 badenkaartf 18.—.

• Uw kinderen in het bezit van het A-diploma
Opleiding voor het B-diploma.
Lestijden maandag 17.45- 18.15 uur en donderdag 17.45 - 18.15 uur.
Leskaart f 25,- geldig 3 maanden, entree 10 badenkaartf 18,-.

• Volwassenen
Lestijden maandag 20.30 uur en woensdag 20.45 uur.
Leskaart f 50,-, entree 10 badenkaart f 18.—. geldig 1/2 jaar.

• Moeder en kind
Per 1 oktober starten wij met het peuteruurtje voor uw peuters vanaf
2 jaar.
Lestijden dinsdag 15.30 - 16.00 uur en vrijdag 15.00 - 15.30 uur.
Leskaart f 25,-, inklusief entree moeder. Entree 10 badenkaartf 18.—.
Geldig 1/2 jaar.

n.v. Spoitfondsenbad
Vondellaan 57
Zandvoort
Telefoon 02507-21 70

„De Duinpan"

H. W. COSTEIt
Makelaar o.g. UdN.B.M.enM.c.c.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Zandvoortse uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 - Telefoon 6351

Óók U!
Centrale Verwarming
GAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAO"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

HEEFT DE NIEUWE KOLLEKTIE
HERFST- EN WINTERMANTELS
ONTVANGEN

Geopend: maandag van 12.00 tot 18.00 uur.
dinsdag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Zandvoortselaan 371
Tel. 023-242313

- BENTVELD

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 16 september tot 9 oktober

H. LANSDORP - KERKSTRAAT 33

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

J. Portegies - Schoenservice

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN

2 TOT 22
SEPTEMBER

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein - Tel. 2129

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Qnnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5B45 * en 3926

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

OEUTKJtLE VERWARHIING
TSCKWIICH INSTALLATK BUREAU

KADIATOR
ROENESTE1N

Amperestraat 2/hoek Kamarllngh Onneavtraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845'

Gedipl in*tall. Erk. A.C lid

AARDGAS

OUESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

r
NACHTCONTROLE

ZANDVOORT
(voorheen ABC D)

Surveillancediensten mat mobilofoonwagen». Aanleg en -onderhoud van inbraakbeveiligingen.

Telefoon 6472 of mobilofoon 005—D 2706
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2-1 winst voor zandvoortm
op technies beter velsen
Zandvoortmeeuwen heeft zich af gelo-
pen zondag van de debacle tegen llpen-
dam gerevancheerd door met 2 - 1 te
winnen van Velsen. Daar moet direkt
op volgen dat bij die revanche nogal
wat geluk te pas kwam; de speltech-
niek van de tegenstander uit de staal-
stad was opvallend beter dan die van
de kustbewoners.

De ZVM ploeg, die in het nieuwe kompe-
titieseizoen voor de eerste keer thuis
speelde, was door de elftalkommissie
en de trainer als volgt samengesteld:
B. Puls (keeper), G. Paap, A. Koning,
E. Koper, T. Vastenhouw, F. Boom,
G. v.d. Bogaerd, A. Stobbelaar, F. de
Vlieger, M. Koper en H. Kinneging.
Kees Bruin moest wegens ziekte verstek
laten gaan.
Direkt na het beginsignaal nam Zandv.
meeuwen het initiatief en zag enkele
malen kans een wig te drijven in de ach-
ter hoede van de gasten. De verwarring
die daardoor een paar maal in de defen-
sie van Velsen ontstond werd door de
aanvalslinie van Zandvoortmeeuwen
echter niet of onvoldoende benut. Het
overwicht van de thuisklup was van
korte duur: de aanvalsmachine van Vel-
sen ging op volle toeren draaien en drong
Zandvoort in de verdediging. Na een half
uur spelen slaagden de kustbewoners er
in zich aan de zware druk van Velsen
te ontworstelen en trokken op in de
richting van het doel van de gasten. Na
een paar mislukte pogingen een treffer
te plaatsen -Kinneging liet een droom-
kans voorbij gaan toen hij bij de hoek-
vlag de ver uit zijn doel gekomen kee-
per passeerde- slaagde Maarten Koper
er in de bal in het net van Velsen te
laten verdwijnen, 1 — 0 . Dat gebeurde
even voor het einde van de eerste helft.
Na de pauze nam Velsen de teugels ste-
vig in handen, maar toch niet stevig
genoeg om een definitieve doorbraak
in de achterhoede van Zandvoortmeeu-
wen te kunnen forceren. Wat de uit-
stekende kombinerende en technies
goed spelende Velsenaren misten was
een schutter van formaat. Nu werd het
meer schutteren voor het ZVM doel.
Bij een bliksemsnelle uitval verschenen
Frans de Vlieger en Aaldert Stobbelaa:
voor het doel van de tegenstander. De
Vlieger gaf vanuit een ongunstige posi-
tie een hoge voorzet en Aaldert kopte
de bal in het net achter de doelman van
Velsen, 2 — 0. Velsen kon dit eenvou-
dig niet op zich laten zitten en zette

alles in het werk keeper Puls op de
knieën te dwinaen. Dat lukte in de 18e
minuut toen Aland handig gebruik
maakte van een fout van de doelman,
2 - 1. Zandvoortmeeuwen wist met
man en macht en veel moeite verdere
doorbraakpogingen van Velsen te voor-
komen. Tegen het eind van de ontmoe-
ting zag men zelfs kans een paar maal

Foto Frans van Loon

terug te komen. Vastenhouw maakte
een 'handbal' doelpunt dat uiteraard
niet op hét scorebord verscheen en
Aaldert Stobbelaar had weinig sukses
voor het doel van Velsen. Zijn schoten
gingen naast of waren te slap. Maar het
geluk was en bleef aan de zijde van
Zandvoortmeeuwen dat de puntenwmst
m eigen huis en haard hield.

dubbele
voor lions
Tweemaal winst vorige week voor de
zandvoortse in de ere-divisie spelende
basketbalvereniging Typsoos-Lions.
Donderdagavond werd Delta Lloyd
zonder al te grote inspanning in een
thuiswedstrijd door de leeuwen ver-
slagen. Eindstand 98 - 78. Zaterdag-
avond speelde Typsoos in Utrecht
tegen BC Markt - Utrecht en ook de-
ze ploeg moest het tegen de enthou-
siaste zandvoortse formatie afleggen.
Slotcijfers 83 - 97. Beide tegenstan-
ders worden als sterke teams beschouwd
en daarom mag Lions met recht van een
groot sukses spreken. Op het ptogram-
ma van deze week staan twee uitwed-
strijden. Hedenavond vindt een ont-
moeting plaats met BS Leiden en a.s.
zaterdag wordt een wedstrijd gespeeld
tegen Nationale Nederlanden Donar

in de groningse evenementenhal.
Ook op internationaal nivo staat er een
ander te gebeuren. Vorige week vond
in Munchen de loting plaats voor de
wedstrijd om de Kazac-beker (te ver-
gelijken met UEFA cup voor voetbal-
lers). Bij de trekking heeft Typsoos-
Lions het niet erg getroffen. Men moet
de strijd aanbinden met de joegosla-
viese klup Bosna uit Serajewo. Met de
Sovjet-Unie behoort Joegoslavië tot de
sterkste basketballanden van Europa
en Bosna zal voor Typsoos dan ook een
bijzonder zware opgave zijn. De ont-
moetingen tussen de teams zijn vastge-
steld op 5 en 12 november. Typsoos
coach Henny Blom hoopt dat de eerste
wedstrijd in Zandvoort zal worden ge-
speeld. Daarover zijn momenteel on-
derhandelingen gaande.

NIEUWS
KORT & KLEIN
• Tijdens de afgelopen zondag gehou-
den zwemmarathon in Amstelveen heeft
de deelnemende ploeg van de Zandvoort-
se Reddingsbrigade de eerste prijs ge-
wonnen in poule B. Vorig jaar wist de
kustbrigade eveneens een poule-over-
winning te behalen in deze marathon.
Door de zege van eergisteren bleef de
wisselbeker in het bezit van de ZRB'.
Het zandvoortse team bestond uit Ger
Slop, Ralf Kras, Jos kras, Ronald van
Zante, Jetteke Slopen Henk Slob.
In vijf uur legden zij een afstand af van
21.210 mtr. Achter de ZRB in poule B
eindigde de zwemvereniging 'De Vest'
uit Naarden en de zwemklup 'De
Watervrienden' uit Amstelveen.

* Zaterdag 28 september a.s zal het door
vrijwilligers van de stichting Kapklus ge-
bouwde nieuwe kluphuis op het terrein
aan de Van Lennepweg officieel in
gebruik worden genomen. Dit zal gebeu-
ren door het overhandigen van de sleutel
van het gebouw aan de voorzitter van
Zandvoortmeeuwen, de hr. N.Wertheim.

Lange tijd heerste de opvatting dat ar-
tikel 239 van het wetboek van straf-
recht (openbare schennis der eerbaar-
heid) eerst dan werd overtreden wan-
neer iemand in zijn of haar zedelijke
gevoelens werd gekwetst, anders ge-
zegd: aanstoot had genomen aan de
menselijke soort in natuurlijke staat
op de openbare weg en daarvan aan-
gifte had gedaan bij politie en justitie.
Die opvatting bleek een misvatting.
In 1970, vier jaar geleden, besliste de
hoge raad dat overtreding van artikel
239 al een feit is indien een man of
vrouw in het openbaar in natura
verschijnt. 'Voor dit misdrijf', aldus
het arrest van de hoge raad, 'wordt
niet vereist kwetsing van een bepaald
persoon in zijn eerbaarheidsgevoelens,
noch opzet tot kwesting van iemands
eerbaarheidsgevoelens. Voldoende is,
dat de dader op een voor ieder toegan-
kelijke plaats willens en wetens en on-
der de gegeven omstandigheden voor
het normaal ontwikkeld schaamtege-
voel kwetsende handeling verricht.'
In een voor een ieder begrijpelijk taal:
mensen die zich naakt in het openbaar
vertonen provoceren eeuwig en altijd
en ook als zij niet de intentie hebben
om te provoceren doen zij dat.
Een daarom verschenen j.l. vrijdag voor
de haarlemse politierechter twee man-
lijke verdachten die zich op 3 augustus
j.l. aan het zuiderstrand van Zandvoort
schuldig hadden gemaakt aan overtre-
ding van nummero 239 en deswege
door een agent waren geverbaliseerd.
Een misdrijf waarop maksimaal een
gevangenisstraf van twee jaar en een
boete van f 60C,- staat. Maar in de
praktijk wordt die eis zelden gesteld en
evenmin bekrachtigd. Niet omdat er
verzachtende omstandigheden in het
geding zijn, bloot is nu eenmaal bloot,
maar om bestorming van onze bastille's
door het gepeupel te voorkomen.
De officier eiste een geldboete van
f100,-.
Helaas kwam het woensdagmiddag in
de haarlemse rechtzaal niet tot een
principiële diskussie over de vraag of
artikel 239 nog wel van toepassing is
op naakte gestalten aan het strand. De
officier liet kort en bondig weten dat
beide verdachten daarvoor niet bij de
rechterlijke macht maar bij de wetge-
ver moesten aankloppen. En daarmee
was het karakter van de zitting bepaald:
een strikt juridiese en formele behande-
ling van de vraag of de verdachten zich
wel of niet schuldig hadden gemaakt
aan overtreding van 239. Dat staat in
het arrest van de hoge raad al bij voor-
baat vast, maar dat besluit is vier jaar
oud en sedertdien heeft de ontwikke-
ling niet stilgestaan. Dat meende ook
een der verdachten, een 31-jarige in-
woner uit Breukelen en principieel na-
turist.
'Ik zie niet in', verklaarde hij, 'dat wat
op het strand van Callantsoog wel is
toegestaan, een aantal kilometers zui-
delijker aan diezelfde kust als iets on-
eerbaars moet worden beschouwd. Het
is helemaal niet mijn bedoeling geweest
iemand te kwetsen en ik zou het niet
in mijn hoofd halen hier in Haarlem op
de Grote Markt mijn kleren uit te trek-
ken, maar op een zonovergoten strand
te midden van allemaal mensen, die dat
ook doen '
De politierechter reageerde daarop met
een verwijzing naar het hier geciteerde
arrest van de hoge raad/Ook al was het
dan niet de bedoeling van verdachte ge-
weest, andere strandbezoekers zich toch
wel gekwetst konden voelen.'
Mocht dit al het geval zijn geweest er
waren in ieder geval geen klachten bij
de politie binnengekomen, betoogde de
andere verdachte, een 37-jarige Leide-
naar. 'Onrust ontstond er pas als de po-
litie er aan kwam.' Hij was van mening
dat deze 'vrij willekeurig aan het bekeu-
ren was geslagen'. Maar volgens de
officier van justitie 'tref je die willekeur
ook in het verkeer aan'. En op dit nivo
kabbelde de zitting nog een poosje voort
al was er af en toe sprake van een aardige

door

mand
schermutseling tussen de officier en één
der verdachten. Over de situatie aan het
naaktstrand in Callantsoog bijvoorbeeld.
Daar mag het bloot wel, zij het gemar-
keerd door een soort verkeersborden.
Dat die borden er staan noemde één
der verdachten al 'beschamend genoeg'.
Het is alsof er gewaarschuwd moet wor-
den voor iets 'gevaarlijks'.
De officier: Callantsoog is moeilijker
bereikbaar dan andere plaatsen'.
Verdachte: 'de mate van bereikbaarheid
maêtkï het nog niet goed of slecht.'
De officier handhaafde zijn eis van
f 100,- en de politierechter zal komen-
de vrijdag vonnis wijzen in het misdrijf.
In termen van de justitie zou je eerder
het predikaat 'misdaad' verwachten.
Want het is toch een daad in je blootje
aan het strand te liggen, te staan of een
eindje te gaan lopen. Toch is het optre-
den van de autoriteiten niet van charme
en diskretie ontbloot. Er is geen naakte
vrouw op de bon gegaan of voor de ba-
lie gedaagd. Maar 't kan natuurlijk ook
zijn dat de heren zich daarvoor dood-
schamen.



BI J DIRK VAN DEN BROEK VOOR ALLES DANKBETUIGING

Voor de ontvangen spontane hartelijk-
heid bij mijn afscheid als wethouder,
dank ik langs deze weg, mede namens
mijn vrouw, ieder die daartoe heeft
bijgedragen.

N.J. Janssens

omroepers omroepers

|!!̂  TOTAAL GOEDKOOP!
Ga maar na tvat dat per week scheelt!

PLANTEN-
AARDE

baal 2V2 KILO
géén

maar
dagelijks 49

SPINAZIE
diepvries

pak45Ogram
géén

maar
dagelijks-

MELBA
TOAST

deenige echte!
géén 'i IQ
't AXZ maar 1 BU
T^fO dagelijks ••

VI M
met

CHLORAX
9één CD
Ty maar ••?•
£O dagelijks- HU

MAGGI HBBBB
AROMA B

GROTEFLACON B

1.395dagelijks

OUD HOLLANDSE
SPECULAAS
pak 4OO gram
géén

maar
dagelijks

SCHICK
scheermesjes
dispencer 5 stuks

158geena<=en ~

£35
maar
dagelijks-

HEINZ
sandwich spread
pot 295 gram

dagelijks,

ANDY
alles reiniger
flaconSOOcc.

géén
maar
dagelijks:

GALA KOFFIE
vacuumpak

25Ogram

dagelijks:

GLAZEN
MELITTAKAN
1 !/2 liter-gedecoreerd
gééngeen ^.

maar
dagelijks:

RODEKOOL
heerlijk zacht zuur

pot f*
350gr Jponen

SUNSIlKhairspray
«oor een zijdezacht

stalen aanrechten

VlHOvanHERO

39

VISSTICKS
pa k 1O stuks

geenycwii -

>8S
maar
dagelijks

159

AFWAS
metcitroen -flacon

2 LITER
géén

>79 maar
dagelijks:

JUS
D'ORANGE
originele import!

géén

X
maar
dagelijks:

echte SHERRY
medium dry

f les O.7 LITER
geen

maar
dagelijks-

PALMOLIVE
SHAMPOO

goudofanti-roos
géén

maar
dagelijks-

BABEX
BABY LUIERS

pa k 3O stuks
geen

maar
dagelijks^ (

STRIP-
VERHALEN
keuze uit 20 titels

géén
O GrftO4Ï9O

maar
dagelijks-

BADSCHUIM
^^ . .flacon

2/2 LITER
géén

maar
dagelijks-

VINROSÉ
orig. Franse import
géén^SsWmaar dagelijks--

B flessen
voor:

je kunt ket beter bij

kalen l
AMSTERDAM. Mercatotplem49/Jan%Galenstra3t79-BS/Bitderdi|kkade 41-53/20 Nassaustraat26-30/üjnbaansgrachl 31-32

Tussen meer 1°( winkelcentrum Osdorp )/Oetllandplein1B8-194/Burg deVlugtlaan133/Joh Huizingalaan 180-188
ZANDVOORT Kerkstraat 19/ ZWANENBURG. Denrwnloan19VHOOFDOORPi Kruisweg 64 O/G ra 11 e(m eerst ra at 26 (MOBYDICK MULT1MARKT)

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695.-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostvèrlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

JONGEDAME vraagt met
spoed zomerhuisje of etage
in Zandvoort te huur voor
perm. Louis Davidsstr. 9.

J. L. Woensdag zijn wij onze
lang harige bruinen poes
kwijtgeraakt op Zd. Boul.
Bel. 023-2401 36

Zit en si. kam. te huur
voor één of twee pers.
van 1 okt. tot 1 mrt. met
douche, cv en gebr. v. keu-
ken. Tel. 6528.

Polyester bootje t.k. 3 pk
buitenboordmotor z.g.a.n.
tegen elk aannemelijk bod.
Tel.j3528.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146, tel. 5181
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth Gasthuis behan-
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

ZWEMMEND REDDEN
Elke donderdagavond (vanaf 19 september)

traint de Zandvoortse Reddingsbrigade in
"DE DUINPAN" van 7 tot 9 uur.
Indeling : van 8 — 12 jaar van 7.00 - 7.40 uur;

van 12 -16 jaar van 7.40 - 8.20 uur;
vanaf 16 jaar van 8.20 - 9.00 uur.

Toegangsprijs f. 1,50 per persoon.
Laat uw kind, in bezit van diploma A en B van
KNZB, ZWEMMEND REDDEN leren.
Daar heeft het wat aan ! !

ff FORTUNA 99

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken

GASGEYSERS •
- Reparaties
GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR • GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—B012

RESTAURANT "LA REINE'
Kerkstraat 15
Tel. 2253

vraagt voor direkt
ENERGIEKE AIDE DE CUISINE

Hoog loon.
Sollicitaties na telefonische afspraak.

MET EN ZONDER LEESBRIL

NIEUWE BOEKEN OPENBARE BIBLIOTHEEK

BARNETT. C. De Oorlog in de woestijn 1940-1943. 928.2
BLUMENSON, M. De geallieerde landing op Sicilië.
BROERSEN, J. Het stomme geld.
CAI DIN, M. MESSERSCHMITT 109
EYSSELSTEUN, B. van Verweerde stenen.
G R AH AM, D. Monte Cassino.
G R EG, Verschroeide aarde.
HERWIG, R. Beter tuinieren.
HUYGENS, C. Voet maet, rijm en reden.
KONSALIK, H.G. Ninotsjka, heerseres van de Taiga.
LI EB E R, F. In de macht van morgen.
LIEGLE, L. Gezin en gemeenschap in de kibboets.
MOLENAAR, H. Münehen '74.
OOMS. J.W. De drie-endertig van Soesterberg.
PALUDAN, L. Nieuwe borduur-ideeën.
POPMA, K.J. Hoe zwak is de echo.
SADE, D.A.F. de juliette; of, De voorspoed van de ondeugd.
SARIS. L. Lili-Narcissa.
SNELDER, M. Sneller Koken. 629.2
SPEICHER, K. Kanarierassen. 634.62
TOLKIEN, J.R.R. Sprookjes, verh.
VEEN, J. van. Batikken 626.8
VOEDINGS- en dieetleer voor verpleegkundigen. 628
WERF, A.A. van der. It. flamjende moarnsrea. fries
ZELAZNY, R. Hellevaart, s.f.
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onderwijzersjubileum
besloten met receptie
De feestviering rond het jubileum van
de heer A. L. Moll werd zaterdagmid-
dag besloten met een receptie voor ge-
nodigden in de aula van de Beatrix:

school. Er waren veel bloemstukken
en de talrijke sprekers deden allen hun
woorden vergezeld gaan van een kado
of een boekenbon. Het zou te ver voe-
ren hen allen in ekstenso aan het woord
te laten en daarom moeten we volstaan
met enkele grepen uit de diverse spee-
ches.

De voorzitter van de Stichting voor
Christelijk Onderwijs in Zandvoort, de
heer J.H.B. Brink, uitte de waardering
van het bestuur door het aanbieden van
een fiets. Hoofdkleuterleidster mejuf-
frouw M. 't Hooft vertelde hoe intens
haar Woelwaters met het feest van mees-
ter Moll naden meegeleefd. Mede na-
mens haar Kollega overhandigde ze de
heer Moll het certificaat van de boom
die op zijn naam afgelopen woensdag
in Palestina werd geplant. Ds. C. de Ru
feliciteerde niet alleen de heer Moll
maar ook de heer W. Ingwersen en zich-
zelf. Zij beiden vormden namelijk inder-
tijd de hoorkommissie die er in geslaagd
was de heer Moll naar Zandvoort te
krijgen. De heer J.R. Berkenbosch,
hoofd van de Chr. MAVO school, meen-
de de reden gevonden-te hebben waar-
door de heer Moll van de Beatrixschool
zo'n fantastiese school heeft weten te
maken. Net zoals hij woensdagavond
één moment op een strategisch punt
stond van waar uit hij het hete feestge-
beuren kon overzien, zo heeft hij ook
op school de juiste plek gekozen. De
heer M.B. Rooijmans uitte zijn waarde-
ring namens de Oranje Nassau School
en prees de jubilaris niet alleen als pe-
dagoog maar meer nog als diplomaat,
daarbij doelend op de speech van de

heer Moll bij de naamgeving van de
Oranje Nassauschool.
Fijne jaren waren het ook op de school
in Apeldoorn, vertelde het betreffende
bestuurslid, de heer Heij, die zich nog
goed herinnerde dat de heer Moll, die
als kavalerist onder dienst was geweest,
bij de kleuterschool voor Sinterklaas
speelde en op een paard door de gangen
reed toen de inspekteur kwam. Het vroe-
gere MAVO-hoofd, de heer J. Kiewiet
merkte op dat nog heel vaak gedacht
wordt dat een onderwijzer slechts 5
maal 5 uur per week werkt. Mevrouw
Moll, die zich 's avonds tegen twaalven
zit af te vragen: 'Komt hij wel, komt
hij niet ? ' weet wel beter. Mevrouw
Moll, die aldus spreker, intens met het
werk van haar man meeleeft en zo'n be-
langrijk aandeel heeft in het welslagen
van de ouderavonden. De heer G. Koel-
man bood namens de kollega's en de
heer en mevrouw Van Riemsdijk de ju-
bilaris een dia-projektiescherm met toe-
behoren aan, waarna hij de aanwezigen

mevr, kraan • meeth
kostelijke momenten bezorgde met het
voorlezen van opstellen, die de leerlingen
in verband met het jubileum hadden ge-
maakt.
Toen de heer K.C. van der Mije Pzn. voor
de receptie werd uitgenodigd had hij
over het jubileum een balletje willen op-
gooien in het kollege van burgemeester
en wethouders. Dit werd door de heer
Brink echter ten strengste verboden. Hij
zou van harte welkom zijn, maar dan
als Kors van der Mije, niet als wethouder.
Het was derhalve Kors van der Mije die
als laatste het woord voerde, al het gras
voor zijn voeten had zien wegmaaien
en daarom maar voorstelde te gaan ap-
plaudisseren voor de heer Ingwersen en
Ds. de Ru.

Nadat de heer Moll zijn waardering had
geuit voor de aanwezigheid van de heer
Van Ekere'n, bestuurslid van zijn vorige
school in Hilvarenbeek, en diens echt-
genote, beantwoordde hij alle speeches
met een persoonlijk woord.
Spreker ontkende niet dat de beginpe-
riode in Zandvoort moeilijk was ge-
weest, maar iemand die de huzaren heeft
gediend weet nu eenmaal hindernissen
te nemen.
De hartelijke woorden die tot hem ge-
sproken waren wilde hij graag doorsp.e-
len naar zijn kollega's. Immers, de sa-
menwerking en hun vriendschap mogen
gezien worden als een vorm van naasten-
liefde. En wat de heer Moll het meest
verheugde was dat deze naastenliefde
door de kinderen beslist niet onopge-
merkt zal zijn gebleven.

linkse partijen
protesteren
tegen
kalkar

boerenmeubelen
van grote klasse:

frankestraat 17
haarlem / 32 09 21

voor
abonnement
bellen 2135

De besturen van de Zandvoortse afde-
lingen van pvda, C.P.N., P.S.P./P.P.R
alsmede de Zandvoortse Wereldwinkel
hebben besloten het landelijk initia-
tief van een protesttocht naar KALKAR
(west-duitsland) tegen de bouw van
een snelle kweekreaktor te ondersteu-
nen.
Zij zullen dit doen in de nauwe samen-
werking met het Haarlemse Anti Kal-
kar-komité.

Aan de ontwikkeling van zulk een snel-
le kweekreaktor zijn grote gevaren ver-
bonden, zolang het vraagstuk van ver-
voer, opslag en radio-aktieve straling
van de afvalstoffen niet is opgelost zal
het miljeu in hoge mate, en voor de
mens op levengevaarlijke wijze worden
verontreinigd.
Bovendien zijn er geen voldoende waar-
borgen dat het vrijkomende plutonium
niet gebruikt za! worden voor de op-
bouw van een Europeese kernmacht.
die men onvoorwaardelijk afwijst.
De onrustigheid over het Kalkarpro-
jekt neemt hand over hand toe zoals
ook blijkt uit de publikatie in Medisch
Contakt, het orgaan van de koninklijke
Nederlandse Maatschappij tot bevorde-
ring der Geneeskunst, waarin door drie
artsen KALKAR een onverantwoord
eksperiment genoemd wordt.
De massale protesttocht naar KALKAR
zal plaats hebben op zaterdag 28 sep-

tember a.s. Het Haarlemse komité zal
onder andere het vervoer van de deel-
nemers met bussen naar het dorpje Kal-
kar organiseren. Deelnemers kaarten en
aff isches a f 1,- en buskaarten a f 11,50
en f 7,50 voor ouderen boven 65 jaar
en kinderen zijn bij onderstaande adres-
sen verkrijgbaar, De vertrektijden en
plaatsen staan op de buskaarten aangege-
ven.
Potgieterstraat 31, Keesomstraat 85,
Flemingstraat 116, Celsiusstraat 243,
Wereld winkel Kleine Krocht.
Neem deel aan deze protesttocht die
plaats vindt onder de volgende leuzen:
'Afzien van verdere nederlandse deel-
name aan het Kalkar projekt!
Stop zetten van het Kalkar projekt!
Intrekken van de wet financiering
snelle kweekreaktor!

waterstanden

H.W L.W H.W L.W

21
22
23
24
25
26
27
28
29

sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.
sept.

06.33
07.122
08.07
09.13
10.40
12.04
00.38
01.30
02.08

02.20
03.07
03.39
04.30
05.40
07.14
08.30
09.24
10.04

18.55
19.34
20.37
21.50
23.18

13.11
13.48
14.26

14.33
15.07
16.00
16.58
18.14
19.40
20.50
21.40
22.20

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
HHLTL5TR.IB - TEL : ZRNuVDORT

zand-
voort
door
de
mand

'Kelner'.
'Ja, meneer ?'
'Heb je het interview met de nieuwe
wethouder van publieke werken, de
heer Jelle Attema, in het Haarlems Dag-
blad gelezen ?'
'Zeker, meneer, en ik moest daarbij on-
willekeurig denken aan het vraaggesprek
van Bibeb met minister Vredeling in
Vrij Nederland. Zo openhartig, meneer
en voor de vuist weg.'
'Ja, kelner, zeg dat wel. Meneer Attema
neemt zeker geen blad voor de mond.'
'Daarom zeg ik neem eens een bezem
in je poten, meneer en veeg de straten
van Zandvoort schoon.'
'Pardon, kelner.'
'Dat zeg ik niet, meneer, maar wethou-
der Attema.'
' t Is inderdaad een sterke, kelner.'
'En hoe vindt u deze meneer: 'Je moet
nooit te veel praten en ook wel eens je
vuisten gebruiken.'
'Dat klinkt nogal agressief, kelner. Is
er dan toch sprake van toenemend ge-
weld in onze samenleving ? '
'De heer Attema zegt in het interview
dat het friese bloed in zijn aderen daar
niet vreemd aan is, meneer.'
'Daar kunnen we wat mee beleven, kel-
ner.'
'Ja, meneer. En de heer Attema onthult
in het vraaggesprek dat de heer Flieringa
ook van friese bloede is.'
'Goeie genade, kelner en wethouder
Aukema is ook al uit Friesland afkom-
stig.'
'Een knokploeg, met uw welnemen, me-
neer.' N

TEen hartversterkertje graag, kelner. Voor
de schrik.'
'Als u even kunt wachten breng ik u
een dubbele. Er komt nog meer.'
'Vertel op'.
' Wethouder Attema heeft een nevenfunk-
tie, meneer. Hij werkt voor een nudis-

tenkamp in Haarlem aan de Surinameweg.'
'Maar dat kan toch niet, kelner.'
'Welzeker, meneer. De heer Attema laat
zich aldaar ontkleden in het belasting-
kantoor. Een instituut waar,volgens zijn
zeggen, kleine luiden als hij in hun bloot-
je worden gezet'.
'Heeft de officier van justitie al ingegre-
pen, kelner. Het lijkt mij een overtreding
van artikel 239 uit het wetboek van straf-
recht.Openbare schennis der eerbaarheid.'
'Mijn gedachten bewegen zich ook in die
richting, meneer.'
'De heer Attema maakt heel wat los,
kelner.'
'Ongetwijfeld, meneer.'
'Het ziet er donker uit. kelner.'
.Het valt misschien wel mee, meneer.'
'Zie je een lichtpunt, kelner.'
'Zeker, meneer. Wethouder Attema noemt
zich de kurk van Nederland.'
'Ja, 't gat van Nederland is van de vpro,
kelner.'
'Meneer maakt een ondeugend grapje.
U trekt al weer wat bij. Wethouder At-
tema acht zich de kurk waar de natie op
drijft. Hij werkt 75 uur per week en
meer dan een homp brood en een war-
me maaltijd per dag verlangt hij daar
niet voor.'
'Een man uit een stuk, kelner. Van sta-
vast.'
'Van 't strand, meneer.'
't Strand ?'
'Ja, meneer. Wethouder Attema begint
niet eerder aan zijn dagtaak alvorens
een uurtje over het strand te kuieren
om te 'kijken hoe het zit', zoals hij zelf
zegt in het interview.'
Verbazingwekkend.'
'Het zandvoortse orakel van Delphi,
meneer. Hij luistert waarschijnlijk naar
de stemmen der zee.'
'Toch een klassiek type, kelner.'
'Dat zou ik niet-direkt willen veron-
derstellen, meneer. Wethouder Attema

heeft ook iets van de oerdrift van de
strandjutter.'
'Hoezo, kelner ?'
'Hij koestert altijd nog het verlangen
dat er een boot op onze kust wordt ge-
worpen.'
'Ongelooflijk, wat een man, kelner.'
'Een dubbele Vredeling, meneer.'
'Wat is dat, kelner ? '
'Dat zijn twee hartversterkertjes in één,
meneer. En om u de waarheid te zeggen
daar ben ik zelf ook aan toe.'
'Maak voort, kelner.'

^*t is altijd7^
de moeite

waard om even
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kuik

't intmeur
stationsplein 13-15

v tel. 6975 /"

'VEGEN
MOET
JE...'



ZANDVOORT EINDIGDE ALS LAATSTE
BIJ SPEL ZONDER GRENZEN
IN SLEUTELSTAD

Voor de tiende maal stapte Zand-
voortse Zeskamp-ploeg j.l. zondag in
een bus om deel te nemen aan een te-
levisie-optreden in de vorm van een
nationaal- of internationaal spel-pro-
gramma. In twee jaar had de equipe
7 Zeskampen en 2 maal het internatio-
nale Spel zonder Grenzen overleefd en
nu dan de absolute klimaks: de euro-
pese finale 1974 in Leiden.

De vertegenwoordiging van Zandvoort
had vrijwel dezelfde samenstelling als
bij de suksesvolle uitzending op 12
juni j.l. in Zandvoort. Alleen Piet Vis-
ser die destijds geblesseerd was, kwam
nieuw m de ploeg. Cor Kerkman stond
hiervoor vrijwillig zijn plaats af. Hij nam
op zijn buurt de plaats in van Wim Bu-
chel, die wegens verblijf in Zuid-Ameri-
ka niet aanwezig kon zijn. Tenslotte
verving Leo Duivenvoorden manager
Fekke Boukes, die wegens een rugbles-
sure aan de kant moest blijven.
De ploeg, die het onder leiding van cap-
tain Dirk v.d. Nulf t op de Leidse Lam-

mermarkt moest maken bestond uit de
dames Ingrid Gordijn, Rika v. Norden,
Greet Paap, Joke Paap, An Trouw en
de heren George Brugman, Piet d'Hont,
Floor Kerkman, Jaap Kraaijenoord,
Teun Vastenhouw, Piet Visser en Frans
de Vlieger. Vrouwelijke coach was El-
ly Keur, terwijl Joke de la Court als
hostess fungeerde. Wim Nijboer verzorg-
de de represemtatieve taak en verving
als vertegenwoordiger van de Gemeente
de burgemeester bij die recepties en
ekskursies, waarop de heer Nawijn niet
aanwezig kon zijn. Zo deelde hij o.a.
met een speech in vijf talen de kado's
uit aan de overige zes burgemeesters en
équipes.
Na drie dagen trainingen, kamera-repe-
tities etc. was het dan op j.l. woensdag-
avond 21.05 uur zover: de grote euro-
pese finale 1974 van het Spel zonder
grenzen, een eurovisie-uitzending, waar-
naar schatting zo'n 100 miljoen t

mensen hebben zitten kijken. De spe-
len stonden in het teken van Leidens
ontzet en tegen de achtergrond van

brandingsboot
uitstapje
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Foto Frans van Loon*

Burgemeester Nawijn van Zandvoort en zijn kollega van Heemstede, jhr. mr.
W.H.D. Quarles van Ufford, waren zaterdagmorgen met hun echtgenoten de
gast bij de Zandvoortse- en Heemsteedse Reddingsbrigade. Beide magistraten
werden bij de reddingspost van de zrb aan het zuiderstrand ontvangen door de
voorzitter van de Zandvoortse Reddingsbrigade, de heer J.G. Bisenberger.
Nadat deze een uiteenzetting had gegeven van de aktiviteiten van de kust- en
landbrigades op het gebied van beveiliging van rekreatiecentra werden de
eerste burgers uitgenodigd voor een oefenvaart met de brandingsboten welke
de Zandvoortse Reddingsbrigade momenteel in gebruik heeft voor patrouille-
vaart en reddingswerk. Na een ongeveer drie kwartier durende tocht met
deze razendsnelle en soepel manoeuvrerende boten stapte de heer Nawijn, van
top tot teen gehuld in zeemansdracht, als eerste aan land. Zijn kommentaar en
dat van zijn ambtgenoot van Heemstede: die boten voldoen bijzonder goed en
kunnen als een aanwinst voor de brigade worden beschouwd.

fraaie dekors ging Zandvoort van start
tegen de teams van Vilvoorde (België),
Rosenhelm (Duitsland), Farnharn (Enge-
land), Muatathal (Zwitserland), Nancy
(Frankrijk) en Marostica (Italië).
Al gauw werd duidelijk, dat de ploeg
van Dirk v.d. Nulft het deze keer moei-
lijk zou krijgen tegen de eveneens goed
getrainde atleten uit het buitenland,
veelal gerekruteerd uit de wijde om-
trek van de eigen gemeenten.
Het begon al slecht met de Hutspot-
race, waarin de laatste plaats één pun-
tje opleverde. Direkt daarna liep ook

'de zogenaamde rode draad, de Brood-
roof uit de hand. Er kwam enig herstel
bij het Kanon-duwen, dat 3 punten
opleverde en toen Frans de Vlieger bij
de Tonnenloop zijn 6 punten door de
Joker zag verdubbeld, zagen ploeg en
supporters het weer zitten: Zandvoort
stond namelijk op de tweede plaats.
Maar de Vissen-race was weer een te
zware opgaaf en toen ook het Steek-
spel en de Ophaalbrug slechts 3 pun-
ten opleverden en daarna de Jubi-
leum-race geen sukses bracht was
de droom voorbij en was de laat-
ste plaats een feit. Een enigzins tries-
te anti-klimaks voor de groep, die zo
keihard had getraind, maar door een
aantal blessures een verre van ideale
loting en vooral door de superieuze
tegenstand, afstand moest nemen van
de gouden televisie-trofee, die ver-
diend in bezit kwam van de Zwit-
sers uit Muatathal.
Winstpunt is ongetwijfeld de publika-
tie, die Zandvoort in 10 televisie-
uitzendingen kreeg door deze ploeg,
die na twee jaar wisselende sukses-
sen, deze bittere pil sportief slikte
en zich daarna volledig inzette tij-
dens het massale slotfeest, waar tot
diep in de nacht vele internationale
vriendschapsbanden ontstonden.

PUBLIEK BLEEF WEG
VAN CIRCUIT

'NAV verloor slag om publiek' en
'Autosport beleeft zorgelijke tijden'
Luiden de koppen in de dagbladen een
dag na de nationale autoraces op het
circuit. Eindelijk is de situatie tot de
heren sportverslaggevers doorgedron-
gen, want de belangstelling van het pu-
bliek voor de autowedstrijden op het
circuit beweegt zich al sinds jaren in
dalende lijn. Over enige tijd zullen we
de knal wel horen. Niet die van de
open uitlaten, van racewagens en moto-
ren, maar van het einde van een avon-
tuur dat Zandvoort de laatste vijfen-
twintig jaar weinig meer heeft opge-
leverd dan de nachtmerry van het la-
waai. De race-organisatoren hadden er
van alles aan gedaan om de mensen af-
gelopen zondag naar de racebaan te
lokken: een autoshow, een race voor
nationale grootheden op het gebied
van de topsport en een 200 km. wed-
strijd voor toerwagens. En als onver-
wachte toegift een fraaie zomerse dag.
Er kwamen niet meer dan 5000 be-
zoekers opdagen. Voor het wegblijven
van de tienduizenden waarop men ge-
rekend had kon geen plausibele reden
worden aangevoerd, behalve deze: de
mensen hebben geen interesse. Maar de
organisatoren weten nog steeds niet
hoe het komt en blijven zich het hoofd
breken over de vraag waarom de men-
sen niet naar het circuit gaan. Toch
komt ook voor hen het moment dat zij
de oogkleppen moeten afzetten.
Inmiddels zet het Anti-circuitkomité
de pogingen voort de racebaan op te
heffen. Men heeft aan de minister van
volkshuisvesting en milieuhygiëne een
subsidie gevraagd om de akties te kun-
nen, bekostigen. O.m. overweegt men
een civiele procedure tegen de gemeen-
te Zandvoort aan te spannen. Dit op
grond van de overlast van het circuit
voor de omwonenden en de scholen.

nieuws
kort & klein
• De afdeling Zandvoort van de hulp-
organisatie voor politiek gevangenen
Amnesty International belegt op maan-
dag 21 oktober in het jeugdhuis achter
de herv. kerk aan het Kerkplein een
informatieve bijeenkomst, aanvang
20.00 uur. Wie zich vóór de komende
bijeenkomst op de hoogte wil stellen
van de aktiviteiten van Amnesty In-
ternational kan een ekspositie bezich-
tigen in de wereldwinkel aan de Kleine
Krocht 3. Deze is geopend op de
woensdag-, donderdag-, zaterdag- en
zondagmiddagen van 2—5 uur.

• Gedurende de a.s. vredesweek van
22 t.e.m. 29 september zullen de kerk-
genootschappen van Zandvoort samen
met de scholen, openbare bibliotheek
en wereldwinkel de aandacht vestigen
op de noodzaak in eigen omgeving te
streven naar ontspanning en vrede.
Dit onder het motto 'nieuwe wapenfei-
ten'. Er is, aldus een publikatie van de
lokale raad van kerken in Zandvoort
'veel geweld en onrecht in de wereld.
We kunnen ons verdiepen in hetgeen
gaande is en aktie willen voeren voor
de vele groepen verontachtzaamden,
dat heeft veel zin,maar het heeft wei-
nig zin als wij niet eerst een wapenfeit
in ons eigen leven gesteld hebben'.

• Het in het kader van 't 150-jarig
jubileum van de Kon. Nrd. Zdh. Red-
dingmij. opengestelde-botenhuis van
de organisatie aan de Thorbeckestraat,
heeft het afgelopen seizoen 15000 be-
zoekers getrokken. Gedurende de ten-
toonstellingsdagen werden de belang-
stellenden door aanwezige bemannings-
leden van de zandvoortse reddingboot
ingelicht over de werking van diverse,
toestellen die bij de reddingsakties op
zee worden gebruikt. Door middel
van de verkoop van o.m. stickers en
prentbriefkaarten werd een flink be-
drag aan geld ontvangen dat zal wor-
den besteed aan de modernisering en
uitbreiding van de techniese outillage
vandeKNZHRM.

• In de week van 23 t.e.m. 30 sep-
tember wordt in Zandvoort een huis-
aan-huis kollekte gehouden door het
Prinses Beatrixfonds dat zich inzet
voor de slachtoffers van polio. Het
fonds, dat geen overheidssteun geniet,
helpt bij de aanschaf van hulp- en ver-
voermiddelen, verbouw en aanpassing
van woonhuizen van gehandicapten en
tal van andere voorzieningen. Daar-
voor is geld, véél geld nodig, en het
fo ids rekent op uw daadwerkelijke
steun.

De uitslagen van de op zondag 15 sep-
tember gespeelde kompetitiewedstrij-
den van de badmintonverening 'Lotus'
luiden als volgt:
Lotus senioren:
1 - Minerva 1 4 -4
2 - Amstelveen 2 8-j)
3 - Amsterdam 3 8 - 0
4- Martinus 5 7 — 1
5 - Haarlem 7 7 - 1
6 - Heemskerk 4 5 — 3
7 - Heemskerk 5 6 — 2

Lotur junioren:
1 - Amstelveen 1 5- 3
2 - Haarlem 1 0-8
3-BBC 3 6-2

Het wedstrijdprogramma van de basketballvereniging Typsoos-Lions voor
zaterdag 21 september (morgen) luidt als volgt:

Senioren:
19.00 uur Nat. Nederl. Donar - Typsoos Lions (heren erediv.)
18.30 uur Typsoos Lions 4 - Alk. Guardians 2 (heren)

- Exercitia (dames)
- H.C.K. (heren)
- Hoofddorp 3 (dames)
- H.O.C. 3 (heren)

18.30 uur Typsoos Lions 1
19.45 uur Typsoos Lions 2
19.45 uur Typsoos Lions 2
21.00 uur Typsoos Lions 3

familieberichten

Door deze geven wij kennis van het on-
verwacht heengaan van

mevrouw
M. E. van Kampen - Albrechczynschi

in de ouderdom van 80 jaar.

Mr. H.P.M. Krans
' Exec. Test.

Zandvoort, 16 september 1974.
Kostverlorenstraat 16
Correspondentie-adres:
van Eedenstraat 20 - Haarlem.

De begrafenis heeft heden plaats gehad
op de Algemene Begraafplaats te Zand-
voort.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 21 en zondag 22 sept.

Zr. T. Dijk, Lorentzstraat 435
tel. 2382

Attentie: Uitgifte van artikelen van
het magazijn is deze week (23-9
t/m 27-9) in plaats van 5 tot 6 u.
van 2 tot 3 uur.

GEREF. KERK
zondag 22 september

10.00 uur: ds. J. Tiersma te Sant-
poort.
19.00 uur: ds. J. Tiersma.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag 22 september:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru. Bedie-
ning Heilige Doop.
10.30: Jeugdkapel.
19.00 uur: Huis in den Duinen
Ds. C. Mataheru.

NED. PROTESTANTENBOND
Zondag 22 september

10.30 uur: Prof. dr. mr. J.A.
Oosterbaan, d.g. Heemstede.

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK. Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19-30 uur:
misviering
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m v. dames- en herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9 30 uur:
misviering met samenzang.

burgerlijke stand

Junioren:
16.30 uur Typsoos Lions B
16.30 uur Typsoos Lions
17.30 uur Typsoos Lions A
17.30 uur Typsoos Lions

- Alk. Guardians (jongens junioren)
- Onze Gezellen (jongens welpen)
- D.S.S. A (jongens junioren)
- Rac. Beverwijk (jongens aspiranten)

Geboren: geen.
Overleden: Josephina Margaretha

Antonia Bogaerts, oud 85 jr. gehuwd
geweest met O.P. Bennewitz; Jobje
Koper, oud 75 jr., gehuwd geweest
met J. Hoogendijk; Veronica Catha-
rina van Wendel de Joode, oud 86
jaar gehuwd geweest met A. de Roo-
de.

Ondertrouwd: Cornelis van Don-
gen en Christina Maria Shields; Jan
Hendrik Gjjsbertus v.d. Meij en José
Vos; Jacob Paap en Olga Louise Orij.

Gehuwd: Arnoldus Johannes Jaco-
bus Maria van Doorn en Anja Ruijs;
Adrianus Anthonius Vork en Anto-
nia Maria Akerboom; Imro Henry
Gerold Karstersen Constance Mole-
naar; Wijnandus Maria Burger en
Martina Terol.

Geboren buiten de gemeente: Kim
Sylvia dv J.E. Kuipers en G. Rogiers;
Maarten zv R.J. Koop en A.M. Koper;
Meta Catarina dv H. Visser en W.P.M.
Bosman.

Overleden buiten de gemeente:
Maria Catharina Bouman, oud 80 jr.,
gehuwd geweest met H. Scholten; Johar
nes Stevenhaagen, oud 61 jr.; Eugénie
Maria Albrechczynschi, oud 80 jr. ge-
huwd geweest met J.F. v. Kampen.



alum. ladders
Oerdegelijk én toch
makkelijk hanteerbaar.
In diverse maten

°°
o.a. 2 x 8 treden l»

2x10 treden iDD

185 °°2x12 treden

handybox
in no-time maakt u een hele
kastenwand.
in wit, oranje en groen.

3 0 x 3 0 , 6 0 x 3 0 , 40x40 .

80x40 cm 4M45

vanaf iMpstuki

De nieuwe houten wand-
én plafondhekleding.
20 stuks p.pak
tegels 40x40 cm

van38?5 voor «J
plaat 244x122 cm n
van 3285 voor f.

black & decker
hobbyset
bestaande uit:
2 toerige klopboormachine,
1 cirkelzaag hulpstuk met
zaagblad, 1 schuurzool

001AQ0
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chipwood l l binnendeuren

Bovenstaande aanbiedingen gelden t/m 17 oktober 1974.

Zeer eksklusieve gebeeld-
houwde binnendeuren

in teak en oregan pine.

vanaf i

spaanse
plavuizen
Prachtkwaliteit 20x20 cm

nu

voor

en

vakman*
amateur

sanitair + aansluitmaterialen, ijzen/varen^
gereedschappen, wand- en vloertegels,
alle houtsoorten, lijstwerk, wandmaterialen,
verf, lijmen en kitten geweldig assortiment

openingstijden:ma: 1-6 / di.wo.do.vrij:8 30-6/ za 9-4
alle prijzen inklusief b.t.w. en zolang de voorraad strekt

Eventueel alles op maat gezaagd! burgwal 76 / Haarlem / telefoon (023) 325650

omroepers omroepers

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-581 7. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk^

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK W ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

Telefoon 43 65
Binnen één uur klaar

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1 — 3 • Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per nr>2
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg

Tel, 2907-51 17.

Stoffeerden]
DE GREBBER

Pakveldstraat 34. Tel. 3740.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van L-ennepweg 75

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v..
telefoon 023—377767.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. He»Mte
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 6082 • Haarlem

Op 1ste klas stand in Zand-
voorttehuur: 150m2show-
room-kantoorruimte 4 min.
v.h. station, 2 min. v.h. str.
Huurprijs p.mnd; slechts
f 920,-. Br. voor inl. nr.
(02507) - 39 67.

TE KOOP douchekabine
i.z.g.st. pr. n.o.t.k. Willem-
straat 5.

Jong echtpaar z. kind. van
12-12-'74-15-1-'74 met
verlof in Ned. zoekt voor
deze periode kam. met vrije
ingang. Br. onder nr. 6901
Zvrt. krt.

Huish, hulp gevr. v. 2 of 3
halve dgn. p.w. Tel. 2059.
" V""
T.H. gevraagd kl. gemeub.
kam. voor perm. voor rus-
tige heer (eet buitenshuis)
Brieven postbus 51, Zand-
voort.

WEGENS OMSTANDIG-
HEDEN

TE KOOP aangeb. zeer
mooie langharige tekkel
(reu) 1 1/2 jr. oud, vraag
prijs f 175,-. Te bevr. na
6 uur: Denenmarkenstr.
27, Schalkwijk-Haarlem.

Flinke huish. hulp gevr.
tijden n.o.t.k. Mevr. Vaster-
man, Brederodestraat 41
Tel. 28 64.

TE KOOP nagenoeg ongebr.
elektrische koffernaaimach,
Prijs n.o.t.k. Tel. 3631 of
Keesomstraat 233.

TE KOOP Eumeg projek-
tor. Tel. 6177 na 19 uur.

TE HUUR aangeb. voor
kortere of langere tijd 1
pers. sip. kam. met keu-
ken gebruik voorzien van
c.v., w en k stromend wa-
ter. Te bevr. Brederode-
straat43, tel. 5182.

WIJ GEVEN DE HOOG-
STE WAARDE.
Lompen, kranten, koper
lood. Zink, Alum., IJzer
Zolderopruimingen.
Inkoop pakhuis. Ook halen
Hofdijkstraat 22 en 13
Tel. 4376. Bij zwembad
ook zaterdags.

GEVRAAGD:
Voor schoonmaakwerkzaamheden in Flat-
gebouw aan de Noord - Boulevard

SCHOONMAAKBEDRIJF of ECHTPAAR

Eigen tijdsindeling behalve afvoer van huis-
vuil op maandag- en donderdagmorgen.
Brieven onder nr. 6900, buro Zandvoortse Krt.

Vrouw van bejaard echtpaar uit Zandvoort,
zou graag uit Verpleeghuis ontslagen willen
worden.

WIE KOMT MIJ HELPEN ?
Ons huis is groot genoeg, zodat U het

bovenhuis ter beschikking kunt krijgen.
Brieven t e richten aan Mevr. E. Koning-Hogenes,
p fa Beelslaan 9, Haarlem.
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•nu HALTESTRAAT 56 - ZANDVOORT

02507-3618

SONY DRAAITAFEL
met dynamisch element van 495,— voor

Kom me eens de poot geven.
of kom eens een borreltje drinken.

295,-
SNOOPY

PARTIJ VAN DE ARBEID
ZANDVOORT

Donderdagavond 26 september a.s., te 8 uur,
gaat de pvda in een openbare ledenvergadering
napraten over de procedure rondom de tot-
standkoming van o.a. het op 3 september j.l.
geïnstalleerde Zandvoortse College van Burge-
meester en Wethouders, Het bestuur rekent
gaarne op uw aanwezigheid deze avond in het
Gemeenschapshuis.

LEDENVERGADERING

26 SEPTEMBER
ACHT UUR

Medisch yedipl. voetverzorg-
ster ook bij u thuis. Tel.
6772.

Joel C. den Hartog B.V. Zandvoort
International Textielagent in het betere
genre dames en herenkonfektie zoekt
op korte termijn een ervaren

SEKRETARESSE
kennis van engelsetaal gewenst.
Gewend zelfstandig en akkuraat te werken.
Werktijden in overleg, voor telefonische af-
spraak 02507 - 20 08.

shell-stat\on-.

SHELL QUICK SERVICE Bedrijf "DUINZICHT", Expl. B.M. Bakker
Dr. G.A. Gerkestraat 80 - Zandvoort - 02507 -,3287



Kranten BOanten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

Wij maken u door deze bekend dat
De Wasserette Haltestraat 63B

door ons wordt voortgezet
Met nadruk vestigen wij er echter de aandacht
op dat de vorige exploitant, de Heer R.J. Hobé
met ingang van 16 september 1974 de exploi-
tatie van de wasserette is gestopt, en wij tot
die datum geen enkele verantwoordelijkheid
overnemen.

DUS HET IS WEER ALS VOORHEEN:
Met Uw was naar de Haltestraat
Omdat het daar fantastisch gaat.
Uw wenst uw lakens schoon en net
Vraag naar ons bekende lakenpakket.

Kerkman

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

GEVRAAGD
MET SPOED

NETTE WERKSTER
f 7,~ per uur.

Burg. v. Alphenstraat
55/12

Telefoon 61 77

H. W. COSTER
0.9. LidN.B.M.enM.C.C.

Burg, Engelbertstraat 11, Zandvoort, Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WON ING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Klein en groot
eten
v.d. Werff's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

voor al uw wanden
Voor al Uw WANDEN een eigen SFEER

met

DECORATIEVE SIERPLEISTER
voor schoorsteen en wand

LAKVERF - ZIJDEGLANS - GRONDVERF - MUURVERVEN
in vele fantastische kleuren

PLAFOIMDTEGELS 50 x 50 SIERKURK 30 x 90

BEHANG
modern - intiem - gezellig - klassiek

staalboeken ter inzage

ZO - PAS KAMERTAPIJT
elke gewenste breedte - pracht dessins vanaf f. 22,50 p.m

vraag de stalen
ALUMINIUM JALOUZIEEN

24 kleuren - 5 jaar garantie

STORMVASTE ZONNESCHERMEN
6 kleuren / schimmelvrij doek

GEGARANDEERD ROESTVRIJ

BIJ DE vakman
SCHILDERSHAL C J. PA AP
HOFDIJKSTRAAT 24
(Dicht bij ons zwembad)
Tel. 2206

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneestraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt mstall Erk A C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

KERKMAN
nieuws
Na al het nieuws van deze week willen wij niet
achter blijven.
WIJ HEBBEN ECHTER ALLEEN GOED

NIEUWS.

Op 17 en 24 oktober naar TOON HERMANS
in Theater Carré te Amsterdam.

4, 5 en 6 oktober naar de Oktoberfeesten aan
de MOEZEL

Een reeks van WINTERSPORT mogelijkheden/
of een extra zon-vakantie in de Winter.

Ongelooflijk voordelige overwinteringsreizen.

Kom eens bij ons aan, er is vast iets voor 17 bij.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS, WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 • TEL. 29 14

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

MAKELAARSKANTOOR

J. W. APOL üdNBNI

De FAVAUGEPLEEM 43 Zandvoort Telefoon 27 56

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

Zandvoortae Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS TRANSPORT CREMATIE

Keesomstraat 81 Telefoon 5351

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. / 81.300,— tot ƒ 140.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 - Telefoon 5631

Of in het verkoopkantoor aan de Passage no. 7
te Zandvoort, op werkdagen geopend van 11.00
tot 16.00 uur en 's zaterdags van 13.00 tot 16.00
uur. Telefoon 6676.

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

E. van der Linden
INTERIEURVERZORQINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
W**t«rpark«trut M - Zmdvoort • Telefoon 4973

J. Portegies - Schoenservice

WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
VAN.

2 TOT 22
SEPTEMBER

Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Qnnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * on 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

(voorheen A B C D)

Surveillancediensten met mobilofoonwagens. Aanleg en -onderhoud van inbraakbeveiliginaen.

Telefoon 8472 of mobilofoon 005—D 2706
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groeten uit zandvoort

Een uit 1900 daterende
prentbriefkaart van het
Kerkplein.
Voor zijn cafë-restaurant
"Welgelegen" poseert
de eigenaar, de heer
Diemer, met zijn personeel,
terwijl ook de bakker
graag van de partij is.
Links op de foto de pui
van slagerij Heek.

openbaar bloot
Is een misdrijf:
50 boete

zvm scoorde
in de 2e helft
de winstpunten
Niet zonder moeite maar wel met het
nodige enthousiasme heeft Zandvoort
meeuwen eergisteren de uitwedstrijd
tegen DEM met 2 — 1 gewonnen.
Beide doelpunten van Zandvoort-
meeuwen werden in de tweede helft
van de ontmoeting gescoord even-
als het tegenpuntje van DEM.

In de laatste tien minuten van de wed-
strijd kregen de kustbewoners het bij-
zonder zwaar te verduren toen de te-
genstanders alle krachten op het doel
van keeper Puls konsentreerden om
een gelijk spel te forceren. Puls en de
zijnen lieten weliswaar een steek val-
len, maar slaagden er tenslotte in de
zege veilig te stellen.
Niet alleen in de eindfase van de ont-
moeting moest Zandvoortmeeuwen
alle zeilen bijzetten om DEM te belet-
ten door de verdediging heen te bre-
ken, ook in het begin van de ontmoe-
ting had men het lang niet gemakke-
lijk. Na de aftrap namen de gastheren
het initiatief direkt in handen en lan-
ceerden in hoog tempo de ene aanval
na de andere.op de achterlinie van
Zandvoortmeeuwen. Het was aan het
improvisatietalent van enkele achter-
hoedespelers te danken dat DEM
geen kans zag de nerveus spelende en
reagerende defensie uit te schakelen,
anders had het er voor Zandvoort-
meeuwen donker uitgezien.
In de 10e minuut slaagden de kustbe-
woners er in zich aan de knellende
omarming van de gastheren te ont-
worstelen. Frans de Vlieger drong tij-
dens een snelle uitval diep in de verde-
diging van DEM door en kreeg een
pracht van een gelegenheid om achter
de uit zijn doel gelopen keeper Steen-
voorden te scoren. Hij had pech en
schoot de bal naast inplaats van tus-
sen de goalpalen. Even later onderging
een kopbal van V.d. Bogaerd hetzelfde
lot.

Kort daarop ontsnapte Zandvoortmeeu-
wen aan een doelpunt doordat de bal te-
gen een der palen terecht kwam. De
kustbewoners probeerden het opnieuw
maar de voorhoede hield het spel veel
te kort. Enkele minuten voor het einde
van de eerste speelhelft zag het er naar
uit dat Zandvoortmeeuwen de leiding
zou nemen. De ver naar voren gekomen
Aaldert Stobbelaar lanceerde een schot
op het doel, maar de bal volgde een
andere baan dan Stobbelaar had be-
doeld en ging enkele decimeters naast
de goal.
Na rust werd aanvoerder Fred Boom
vervangen door de herstelde Kees Bruin,
en nam Engel Koper de leiding van het
elftal over. In de eerste drie kwartier
ging de strijd tussen beide elftallen vrij-
wel gelijk op met een uitschieter aan
de zijde van Zandvoortmeeuwen, toen
Kinneging alles mee had om te scoren.
Maar zijn schot ging de mist in.
In de 19e minuut kwam een door de
DEM verdediging naar de keeper te-
rüggespeelde bal voor de voeten van
Kees Bruin terecht die zonder manke-
ren inschoot. Door deze ongelukkige
manoeuvre van de tegenstander kwam
Zandvoortmeeuwen aan het eerste doel-
punt. DEM herstelde zich snel van de-
ze onverwachte tegenslag en drong
Zandvoortmeeuwen in het defensief.
Opnieuw zagen de bezoekers kans om
uit te breken en de gastheren voor een
voldongen feit te plaatsen. Kinneging
glipte langs de achterhoede van DEM,
dat meende dat er voor buitenspel ge-
floten zou worden, en knalde de bal
achter de keeper in het net, O - 2. De
thuisklup mobiliseerde direkt alle
krachten om de achterstand weg te wer-
ken. In de 34e minuut slaagde DEM er
in een puntje van de voorsprong van
Zandvoortmeeuwen af te knabbelen
toen de achterhoede nogal achteloos
en traag reageerde.
In de voor Zandvoortmeeuwen moei-
lijke slotfase werd Frans de Vlieger ver-
vangen door Fred Bakels. DEM viel aan
en bleef aanvallen tot aan het slotsig-
naal, maar Zandvoortmeeuwen hield
zich staande in de storm en liet zich
de zege niet ontnemen.
Wat opviel was dat de voorhoede van de
kustbewoners individueel Wel een vuist
kan maken, maar als formatie bijzon-
der zwak te voorschijn komt.

VOLKSDANSEN
VOOR
BEJAARDEN

• Onder auspiciën van de afdeling
Zandvoort van de bejaarden bond zal
een aantal leden van de bond a.s. woens-
dag<25 september deelnemen aan een
eksperimentele kursus volksdansen
voor bejaarden. De kursus begint om
14.00 uur en eindigt om 16.00 uur
in het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Het naakt verschijnen aan het zand-
voortse strand is een misdrijf ingevol-
ge artikel 239 van het wetboek van
strafrecht. Vrijdagmorgen veroordeel-
de de haarlemse politierechter twee
personen die de afgelopen zomer we-
gens naaktlopen aan het zuiderstrand
op de bon waren gegaan. In zijn von-
nis sloot de politierechter zich geheel
aan bij de uitspraak van de Hoge
Raad in december 1971, waarbij werd
bepaald, dat het helemaal niet belang-
rijk is of een naaktloper er op uit is
de zedelijke gevoelens van zijn mede-
mens te kwetsen en dat het er verder
ook niemandal toe doet of iemand
er geen aanstoot aan neemt. Het mis-
drijf is al een feit wanneer iemand
zich willens en wetens naakt op een
openbaar strand bevindt.
Met deze door ons vrij vertaalde tekst
en uitleg van art. 239 door de Hoge
Raad maakte dit kollege van wijze
mannen een eind aan hetgeen tot dan
gebruikelijk was inzake overtreding

van het bewuste artikel. Namelijk het
indienen van een klacht bij politie en
justitie alvorens men tot handelen
-dagvaarding en proces- overging. De
uitspraak van de Hoge Raad komt er
in feite op neer dat politie en justitie
voortaan uitmaken wanneer de ene
land- en rijksgenoot door de andere
land- en rijksgenoot in zijn zedelijke
gevoelens wordt gekwetst. Maar ook
buitenlanders kunnen dat elkaar en
ons aandoen. Politie en justitie bepa-
len de kwaliteit van ons zedelijk ge-
drag in het openbaar. Openbaar bloot
is een misdrijf. Waarom ? Omdat open-
baar bloot een misdrijf is. Daarom.
Van deze door de Hoge Raad vastge-
stelde gedragsregel week de politierech-
ter niet af. Wel halveerde hij de door
het openbaar ministerie geëiste geld-
boete van f 100,-. Beide veroordeelden
overwege in hoger beroep te gaan te-
gen het vonnis. Zij achten zich onschul-
dig aan het plegen van een misdrijf
enkel en alleen omdat zij geen broek
aan hadden.

drijf - in voor zwangeren

\ \

voor
abonnement
bellen 2135

In Zandvoort werd enige tijd geleden
opgericht de Werkgroep pre- en post-
natale educatie. Achter deze voor ons
leken wat gewichtig aandoende woor-
den gaat een heel sympathiek streven
schuil: wat aandacht voor vrouwen
die een baby gaan krijgen en voor hen
die er kortgeleden een gekregen heb-
ben. Onderdeel ervan, en we verna-
men dat dit voor Nederland uniek is,
vormt de 'Drijf-in voor zwangeren'.
ledere woensdagavond bestaat er voor
aanstaande moeders die tussen de 12e

en 40e week van haar zwangerschap
zijn gelegenheid om van 6 tot 7 uur
te zwemmen in het zwembad 'De
Duinpan', maar ook na de geboorte
van de baby is men er weer van harte
welkom en wel van zes tot twaalf we-
ken na de bevalling. De werkgroep is
van mening dat juist tijdens de zwan-
gerschap er vaak sprake is van een iso-
lement waarin de vrouwen komen te

verkeren. De werkzaamheden buitens-
huis vallen weg en kontakt met buren,
en dat geldt speciaal voor f latbewoon-
sters, is er niet. Vrouwen wier sport-
beoefening bestond uit b.v. tennissen
of paardrijden zullen daar voorlopig
van af moeten zien en kunnen daar-
voor in het wekelijkse zwemuurtje
een heel plezierige kompensatie vinden.
Nadrukkelijk stelt de werkgroep dat
het zwemmen een heel andere f unktie
heeft dan de zwangerschapsgymnas-
tiek. Is deze er op gericht de aanstaan-
de moeders te brengen tot een bepaald
gedragspatroon voor, tijdens en na de
bevalling, het zwemmen moet ge-
zien worden als een plezierig kontakt
met andere vrouwen die in dezelfde
omstandigheden verkeren.
Het is een uiterst gezellig samenzijn,
dat uurtje in 'De Duinpan' waar de
dames helemaal onder elkaar zijn en
waar ze bovendien hun kleuter mee

Foto

Rob Koop

naar toe mogen nemen.
'Drijf er eens in' adviseert de werk-
groep, waarin behalve de verloskun-
dige mevrouw Ch. R. Oudshoorn ook
drie plaatselijke leraressep.zwanger-
schapsgymnastiek zitting hebben. Bh
dat de werkgroep ook aan de aanstaan-
de vaders heeft gedacht blijkt uit het
feit dat zij half oktober tesamen met
hun vrouw mogen komen kijken naar
een tweetal films, waarvan één gaat
over een bevalling in het ziekenhuis
en de andere over het gebeuren thuis.
Datum en plaats zullen tijdig worden
bekend gemaakt. Mocht u hiervoor
en eventueel over de 'Drijf-in voor
zwangeren' nog iets willen weten wendt
u zich dan tot mevrouw Oudshoorn,
Linnaeusstraat 3 flat 2, tel. 4437.

Kr. M.
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SENSATIONELE

Onze hele voorraad
kamerbreedtapijt, Chinategels
Heugalux S tegels moet weg

Profiteer van onze sterk verlaagde prijzen, nu kunt u veel geld verdienen, op een kamer kan dit
reeds honderden guldens voordeel oplever en. Enkele voorbeelden van onze enorme prijsverlaging.

GROENLAND
Een zwaar huiskamertapijt 400 er
br. Nu voor de lage prijs van

ANTIBUS
Prachtig mooi slaapkamertapijt
in de kleuren beige, bruin en
oranje

ALFETTA
Zware kwaliteit huiskamertapijt
met zware rug, in de prachtigste
kleuren. Nu slechts

KAJAK
400 cm br. Huiskamertapijt in 5
prachtige kleuren looptnief plat,
nu slechts

CONCORDE
Een Bergoss Nylon bloemtapijt
in drie prachtige kleuren geen
f 129,- Nu slechts

SERENADE
400 cm br., heel zwaar moquette-
tapijt ondertapijt overbodig
Nu slechts

BERGOSS
400 cm br. Bloemtapijt van zui-
ver scheerwol, geen f 339,- maar j
nu slechts

MOZAMBIEK
Zwaar hoogpool berbertapijt geen
f 259,- doch slechts

BERGOSS PATIO
een prachtig mooi hoogpool ber-
ber tapijt 400 cm br. geen f 229,-
maar bij ons slechts

| EXTASE
Prachtig mooi slaapkamertapijt
hoogpool nylon in de kleuren
bruin, beige, oranje. Nu slechts

Verder vele soorten in wol en nylon welke met hoge kortingen verkocht worden, teveel om op
te noemen. COUPONS voor halve prijzen.
Vanzelfsprekend worden al onze kamerbreedtapijten volledig gegarandeerd en gratis vakkundig
gelegd.

HAARLEM / Gen. Cronjéstraat 4 / tel. 26 62 77 / Grote Houtstraat 166 / tel. 31 76 65.
AMSTERDAM / Albert Cuypstraat 175 -179 / tel. 76 40 25 / donderdags koopavond.
ZAANDAM / Gedempte Gracht 44 / tel. 16 7160.

hele magazijn moet leeg!

EONflCARPETS

GEMEENTE ZANDVOORT

Sollicitanten worden opgeroepen voor het vervul-
len van de betrekking van

BODE TER GEMEENTESECRETARIE
Het maandsalaris bedraagt f 1.127,- (minimum)
tot f 1.485,- (maximum).

Sollicitaties binnen 10 dagen na verschijning van
dit blad te richten aan de burgemeester.

SUNCLASS BUNGALOWS B.V.

zoekt ter assistentie van haar kleine staf een

MEDEWERKSTER

die over een goede steno- en typevaardigheid
beschikt en in staat moet zijn zelfstandig uiteen-
lopende werkzaamheden te verrichten.

Geïnteresseerden verzoeken wij ons even te
bellen of te schrijven voor een afspraak.

SUNCLASS BUNGALOWS BV, Bronsteeweg 66,
Heemstede. Tel. 023 - 28 99 74.

Grote Krocht 21 Telefoon 02507 - 25 74

MET SPOED GEVRAAGD EEN ACCURATE

WINKELJUFFROUW

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

NU OOK IN
ZANDVOORT

KUNSTGEBITREPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

GERDA SEBREGTS
Flemingstraat 306
Medisch gedipl. voetverzorg-
ster ook bij u thuis. Tel.
6762

Jong echtpaar z. kind. van
12-12-'74-15-1-'75met
verlof in Ned. zoekt voor
deze periode kam. met vrije
ingang. Br. onder nr. 6901
Zvrt. Krt.

Voor fouten In telefonisch
opgegeven advertenties

wordt geen enkele
aansprakelijkheid

aanvaard.

eanduoorrse hoerartf

MET EN ZONDER LEESBRIL

NIEUWE BOEKEN OPENBARE BIBLIOTHEEK

ABRAHAM, C. De onedin lijn; de ijzeren schepen
BEWOGEN Leven, Het.'van baron Von der Trenc.
BREEDVELD, W. Hexspoor.-Sandra., De Kieviten.
COOKSON,C. Vlucht naar de heuvels.
CURTISS, U. Dood twaalf hoog.
DAHL, R. Selected stories.
GANS, M.H. De Amsterdamse Jodenhoek in foto's 1900-19^
GLASSER, R.J. Zaal 402.
GUARESCHI, G. Don Camillo in de bocht.
JAAR te kijk.
LENNART, C. Toverlantaarn-.
LIMAT, M. Ik, de vampier.
MANVALL, R. Het komplot 20 juli 1944.
MA Y, K. KarlMay en zijn wereld.
MEIJ, A. W.H. Europocket. ,
MORGEN is het jouw beurt.
SANDER, F. Kaas.'
SCHRIJVER, E. Antiek glas en kristal.
VOLIN, M. Yoga voor rugklachten.
WEIN, H. Hockey, leren en instrueren.
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VOLK/Dflfl/En VOOR OUDERER

'Plussers' bezig met wandel-, aansluit- en overtikpas ,

De cirka dertig belangstellenden, die
ondanks het bar slechte weer woens-
dagmiddag naar het Gemeenschapshuis
waren gekomen om zich het een en an-
der te laten vertellen over volksdansen
voor ouderen zullen daar beslist geen
spijt van hebben. Het werd een geani-
meerde bijeenkomst, waarbij mevrouw
KI i j n, nadat de heer F. de Jong, be-
stuurslid van de Algemene Bond van
Bejaarden, een welkomstwoord had
gesproken, het een en ander vertelde
over het volksdansen voor "plussers",
zoals ze heel charmant de bejaarden
noemden.

In diverse steden van ons land worden
kursussen georganiseerd, aldus mevrouw
Klijn, en tot slot wordt er een eindbal
gegeven waaraan door verschillende
plaatselijke afdelingen wordt deelge-
nomen en dat verleden jaar in Delft
een geweldig sukses werd.
Staande in een grote kring kregen de
aspirant-kursisten de eerste passen te
doen, de wandelpas, aansluitpas en
overtikpas, werden er paren gevormd
en werden de eerste probeersels muzi-
kaal begeleid. Er werden ruime rust-
periode's ingelast en na de thee werd
er een schuchter begin gemaakt met
de Djacko Kalo, een Joegoslaviese dans.

Het ging er bijzonder gezellig toe op
deze instuif en wanneer iemand zijn
partner kwijtraakte werd hij direkt
door één van de leidsters opgevangen.
'Een fout is ook wel leuk, meestal
kun je om een fout erg lachen' meen-
de Atie klijn, die net als Loes van An-
del op een leuke spontane manier les
gaf.
De kruispolka hadden de danslustigen
al heel gauw onder de knie, hetgeen

mevr, kraan - meeth
niet zo verwonderlijk is wanneer men
bedenkt dat deze voor de meesten
een prettige herinnering uit hun jeugd
is.
De bedoeling is te dansen van oktober

£tot april, eenmaal per veertien dagen
en dan anderhalf uur. Gedurende vijf-
tien lessen raakt men vertrouwd met
dansen uit Amerika, Joegoslavië en
Zweden, maar ook de Veleta komt
aan bod. Wat de leeftijd betreft: er is
een minimum leeftijd van 50 jaar,
een maximum is er niet. De kosten
voor deelname bedragen f 22,50 voor
de hele kursus, te betalen in drie
termijnen. Daar deze middag onder
auspiciën van de Algemene Bond van
Bejaarden werd georganiseerd waren
er uiteraard veel leden. En omdat de
leden veelal betrokken zijn bij de door
de bond te houden aktiviteiten zoals
bridgen, gymnastiek, zang, soos enz.
werd het moeilijk een dag voor de
volksdansgroep vast te stellen. Maar
men was enthousiast en er zal dus be-
slist een oplossing gevonden worden.
Volledigheidshalve laten we hieronder
nog even naam en adres van de leidsters
volgen :
Atie Klijn, Kostver l oren straat 96, tel.
2880, Loes van Andel, Dr. C.A. Gerke-
straat 14, tel. 6239.

nieuws
kort & klein
• Zoals reeds eerder in de koerant werd
bericht vindt morgen de officiële over-
dracht van het door vrijwilligers van de
stichting Kapklus gebouwde kluphuis
op de sportvelden aan de Van Lennep-
weg aan het bestuur van Zandvoort-
meeuwen, plaats. Dit zal gebeuren door
het overhandigen van de sleutel door.
Kapklus-voorzitter Engel Paap aan
ZVM-voorzitter N. Wertheim. Heden-
avond krijgen de bouwers van het
kluphuis een etentje aangeboden uit
erkentelijkheid voor hun aandeel in
het karwei.

• Na instemming van donateurs, goed-
keuring door gemeenteraad en GS van
Noord-Holland is begin deze maand de
notariële akte gepasseerd waardoor de
stichting Touring Zandvoort is omge-
zet in de stichting vvv Zandvoort. In
tegenstelling tot het vroegere touring,
dat naast vvv werkzaamheden het be-
heer voerde over de gemeentelijke
sportvelden en het circuit, zal de nieuw
gevormde stichting zich uitsluitend be-
zig houden met zaken van toerisme en
rekreatie. De donateurs zullen in de
vvv nieuwe stijl meer invloed en in-
spraak krijgen. Zo zullen zij 10
van de 13 leden van het algemeen be-
stuur mogen aanwijzen en zich tijdens
de jaarvergadering uitspreken over het
beleid.

• De jaarlijkse ehbo winterkursus van
de afdeling Zandvoort van het Neder-
lands Rode Kruis start op donderdag 3
oktober a.s. Evenals voorgaande jaren
zullen de arts R. Drenth en de heer
A. Loos als docenten optreden. De les-
sen ehbo vinden plaats in hotel Keur
aan de Zeestraat. Voor deelname kan
men zich opgeven aan het begin van
de eerste kursusavond, aanvang 8 uur.

• Het bejaardenhuis 'Huis in den Dui-
nen' organiseert vanaf heden tot aan het
eind van de maand oktober een theater-
tentoonstelling in de galerij van het di-
rektieverblijf. De openingtijden zijn
van 9 u. tot 21 u. Ook niefc bewoners
van het huis zijn van harte welkom voor
een bezoek aan de ekspositie.

kleurenteevee
prachtige grootbeetd 56 cm. beeldbuis
voltransistor, met 6 voórkeurtpetsen.

2395.- kontantvoonkd 300.-

voordeelprijs

slaapkamer
Een meeslepende slaapkamer- HflVBBVV

meubelshow die elke SÏU| U
interieurliefhebber «PÏP r̂» ̂ p
gezien moet hebben!

.haarlcm/gcd.oudegrachtllb/tegénóvêrderaaks

(023)311140 '

speelterrein en beeldje
voor n w. noord

Torm Haarlem - Barteljonsstraat - tel 023/320850

-Een uit bewoners van Zandvoort
nieuw-noord samengestelde werkgroep,
heeft bij het gemeentebestuur een
schetsplan ingediend voor de aanleg
van drie speelterreinen. Eén van de ge-
maakte ontwerpen komt in aanmerking
om te worden uitgevoerd: een speelter-
rein bij de flat aan de Lorentzstraat
166 t.e.m. 266. De aanlegkosten wor-
den door de werkgroep geraamd op
f. 35.000,-. De raadscommissie voor
algemen zaken is voor het verlenen van
het geraamde bedrag, maar in de kom-
missie van publieke werken en van finan-
cien zijn de meningen verdeeld. Diver-
se leden zijn van oordeel, dat de kosten
aan de hoge kant zijn en dat een een-
voudiger opzet wenselijk is. B en w
zijn, met uitzondering van de wethou-
der van publieke werken Attema, van
oordeel dat de voor de aanleg van het
speelterrein benodigde gelden dienen
te worden verschaft. Wel willen zij
daaraan de voorwaarden verbinden,
dat het ontwerpplan in overleg met
het kollege en onder toezicht van de
dienst van publieke werken zal worden
uitgevoerd. Verder zijn b en w van
mening dat door de werkgroep een
rechtspersoon (event. een stichting
red.) in het leven moet worden geroe-
pen, waaraan het krediet beschikbaar
wordt gesteld en die zich met de uit-
voering van het plan en het beheer van
het speelterrein Kan belasten.

-B en w willen het trafohuisje van het
PEN op zijn huidige plaats toch niet
handhaven en van het Jan Snijerplein
in de noordbuurt overbrengen naar de
nabijgelegen Kruisweg, Zij hebben op
verzoek van de raad de plek, samen
met stedebouwkundige Nix, nog eens
in ogenschouw genomen maar blijven
van mening dat 'dit grote en bijzonder
lelijke trafogebouwtje in een op te
knappen buurt blijvende schade in este-
ties opzicht zal berokkenen aan de om-
geving en het karakter van het plan
aantast. Handhaving van het gebouwtje
op de huidige plaats, zo vervolgen b en
w hun estetiese toer, zou betekenen
dat 'verrassende ruimtelijke effekten
verloren zullen gaan' en ook de leef-
baarheid van de buurt er door zal
verminderen. Dat vinden wij van de
Zandvoortse Koerant nou van het
woonhuis dat tegenover het afschuw-
wekkende trafohuisje is verrezen, maar
dat komt dinsdagavond niet aan de
orde. Het kollege stelt de raad tenslot-
te voor t.b.v. de verplaatsing van het
PEN gebouwtje een krediet van
f 73.500,- te voteren. Een bedrag dat
men blijkbaar over heeft om een le-
lijk gebouwtje op een andere plaats
in de noordbuurt opnieuw lelijk te
laten zijn. Esteties wordt er im-
mers niets mee opgelost.

-De kontaktkommissie kulturele be-
langen heeft het gemeentebestuur ge-
adviseerd om het speelterreintje aan
het begin van de Lorentzstraat te ver-
rijken meteen skulptuur: mooi woord
voor beeldhouwwerk. B en w hebben
dit advies opgevolgd en kontakt opge-
nomen met plaatselijk beeldhouwer
Kees Verkade. Deze stelde het kolle-
ge voor een beeldje te vervaardigen
van een meisje op een skippy-bal en
daar kan het kollege zich volkomen
mee verenigen. Verkade vraagt voor
de uitvoering van zijn ontwerp een
bedrag van f 15.000,-, inklusief B.
T.W. De plaatsingskosten worden
begroot op f. 1.500,-. B en w stel-
len de raad voor dit bedrag voor het
beeldje te voteren. De uitgaaf wordt
gedekt uit het fonds kunstzinnige
verfraaiing dorpsbeelden. Op 1 ja-
nuari j.l. beschikte dit fonds over
een bedrag van f 92.505,52. Een be-
drag dat op potten begint te lijken.

Het moet meer worden aangewend
vinden wij. Bijvoorbeeld om van
een foeilelijk trafohuisje in de
noordbuurt een kunstzinnige trek-
pleister te maken. Een weelde
voor het oog. Nog even terug-
komende op het beeldje volgt
hier een geruststellende mededeling

Gemeentelijke opdracht voor
Kees Verkade

voor hen die averij vrezen voor de
schepping. Meisje op een skippy-
bal zal van een zodanige konstruk-
tie zijn , dat voor beschadiging in
de praktijk niet behoeft te worden
gevreesd. Waarschijnlijk gewapend
beton.

••'•'•••::"-'. voor ""•.'••
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de moeite
waard om even
te kijken bij:

stationsplein 13-15
tel. 6975

rustieke eiken
boerenmeubelen
•van grote klasse:

frankestraat 17
haarlem/320921.
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• Tijdens de komende bibliotheek-
week start de openbare bibliotheek
Zandvoort met een eksperiment: de
zogenaamde 'witte boekenplank'. Op
de 'witte boekenplank' kunnen de
pockets uit eigen bezit worden geplaats
die men, na een keer te hebben gelezen,
wil doorgeven aan anderen. Deze pockets
kunnen door de bezoekers van de biblio-
theek gratis worden meegenomen en ge-
lezen. Daardoor kunnen tevens niet le-
den van de o.b. van de 'witte boeken-
week' porfiteren. Medewerking aan het
projekt geschiedt dan ook op basis van
vrijwilligheid. Men kan en mag een
pocket van de 'witte boekenplank', na
deze te hebben gelezen, houden maar
kan het boek ook opnieuw plaatsen
op de 'witte boekenplank', waardoor
het weer in roelatie komt.
Wie pockets voor de 'witte boeken-
plank' beschikbaar heeft kan de o.b.
bellen onder nr. 4131 of even langs
komen tijdens de uitleenuren van de
bibliotheek aan Schoolplein 1.

• In de vakature van pastoraal mede-
werker van de hervormde kerk van
Zandvoort, ontstaan door het vertrek
van ds. J. Beks, is met ingang van 1
oktober a.s. mej. K. Biezeveld uit
Leiden benoemd. Mej. Biezeveld
heeft onlangs doktoraaleksamen theo-
logie gedaan en is momenteel bezig
haar studie te voltooien. A.s. Zondag
zal zij tijdens de ochtenddienst aan
de kerkelijke gemeente worden voor-
gesteld.

• Klachten over elke vorm van miljeu-
verontreiniging in Noord-Holland kun-
nen vanaf heden tel ef on i es'gemeld wor-
den. Er zijn twee nummers:
op werkdagen tijdens kantooruren
023 - 31 0200, buiten kantooruren
en op zaterdagen en zon- en feestdagen
02510-20666.
Op werkdagen tijdens de kantooruren
komen de klachten binnen de meer-
kamer van de Dienst Miljeuhygiène
van Provinciale Waterstaat. Buiten
de kantooruren worden de klachten
opgenomen bij de PEN-centrale in
Velsen. Als iemand het 'verkeerde'
nummer heeft gedraaid, zal een auto-
maties antwoordapparaat hem door-
verwijzen naar de andere klachtentele-
foon.

Na de aanvankelijke suksessen van het
zandvoortse Typsoos Lions'in de bas-
ketball ere-divisie moest de ploeg vo-
rige week twee nederlagen inkasseren.
Met gering puntenverschil werd verlo-
ren van BS Leiden (82-81) maar te-
gen Nat. Ned. Donar leed men een
bijzonder zware nederlaag (82—67).
Kenners spreken van een verzwakking
van het team door het ontbreken van

goede quards en het minder in vorm
zijn van enkele topspelers. Wat ook de
oorzaak moge zijn de ploeg van coach
Hennie Blom heeft het momenteel in
het gezelschap van de sterke rivalen
in de ere-divisie niet gemakkelijk. A.s.
zaterdag -morgen- speelt Typsoos
Lions tegen Frisol in Dordrecht, aan-
vang 20.00 uur. Daar hoopt men weer
een gunstig resultaat te bereiken.

hier
staat
uw
brief
Oproep voor hulp aan stervende kin-
deren van Bangla Desh, voor degenen
zie op zaterdagavond 21 september j.l.
m hier en nu van de ncrv, de van hon-
ger stervende kinderen hebben gezien
moet het genoeg zijn om met gulle
hand te geven.
Een aktie komité met mensen als
Richard van As, Theo Hilberts, Han
Meijer, Hans Visser en ondergeteken-
de die een snelle aktie wilde voeren in
de vorm van een grootscheepse kol-
lekte kreeg geen poot aan de
grond gezien er geen ruimte meer voor
beschikbaar was. Bij voorbaat danken
wij de Zandvoortse Koerant voor de
toegewezen plaatsruimte.
Help de kinderen in Bangla Desh die
bij honderden per dag op straten en
pleinen sterven.

Fred van Rhee
Aktie Bangla Desh
Den Bosch
gironr. 2560.

sport-spel

waterstanden

28 sept.
29 sept.
30 sept.

1 okt.
2okf.>.
3 okt.
4 okt.
Bokt.
6 okt.

H.W.
01.30
02.08
02.42
03.11
03.39
04.09
04.40
05.15
06.00

L.W. '
09.24
10.04
10.44
11.11
11.58
00.04
00.37
01.10
01.56

H.W.
13.48
14.26
15.00
15.25
16.00
16.26
17.00
17.33
18.12

L.W.
21.40
22.20
23.00
23.31

12.16
12,55
13.20
14.00

DANKBETUIGING

Voor de vele blijk van medeleven en belangstelling ondervonden tijdens
ziekte en na het overlijden van mijn lieve Man, onze zorgzame Vader,
Behuwd- en Grootvader, Broer, Zwager en Oom

MARINUS SEBREGTS
betuigen wij onze hartelijke dank.

Uit aller naam

A. Sebregt - Loos

Zandvoort, september 1974.
Vondellaan 42

UITSLAGEN BC LOTUS
zondag 22 september jl.
Soska - Lotus 1 0-8
Duinwijck 8 - Lotus 2 6-2
Schuttle 2 - Lotus 3 6-2
Haarlem 6 - Lotus 4 6-2
NAB/Spirit 7 - Lotus 5 4—4
Wijk a/zee - Lotus 6 5-3
Haarlem 8 - Lotus 7 8—0

Jeugd:
BBC 1 - Lotus 1 uitgesteld
Heemskerk 1 - Lotus 2 6-2
v. Zijderveld - Lotus 3 8-0

PROGRAMMA 29 september a.s.
Lotus 1 - IJmond 2 aanv.12.45 uur.
Lotus 2 - BBC 2 aanv. 12.45 uur.
Lotus 3 - Duinwijck 8 aanv. 12.45 uur
Lotus 4 - Ijmond 3 aanv. 10.00 uur
Lotus 5 - Umond 4 aanv. 10.00 uur
Lotus 6 - Umond 5 aanv. 10.00 uur.
Lotus 7 - Schuttles 2 aanv. 10.00 uur.

Jeugd:
Lotus 1 - v. Zijderveld aanv. 12.45 uur.
Lotus 2 - Umond 1 aanv. 10.00 uur.
Lotus 3 - Heemskerk aanv. 10.00uur.
Alle wedstrijden in de Pelikaanhal, alhier.

agenda
gemeenteraad
De op 3 september j.l. nieuw geinstal-
leerde zandvoortse vroedschap komt
a.s. dinsdag 1 oktober voor de tweede
keer bijeen in de raadszaal van het ge-
meentehuis, aanvang 20.00 uur. De
voor deze bijeenkomst door b en w
samengestelde agenda bevat de navol-
gende onderwerpen:
1. Beëdiging en installatie van de heer

de Pater als lid van de raad.
2. Notulen van de vergadering van 27

augustus 1974.
3. Ingekomen stukken: geen.
4. Benoemingen, enz.

Voorziening vakature kontaktkom-
missie kulturele belangen.
Benoeming plv. lid asvieskommis-
sie vleeskeuringsdienst.
Benoeming leden bestuur belangen-
gemeenschap drinkwatervoorziening
Zuid-Kennemerland.
Benoeming twee leden algemeen
bestuur 'Stichting VVV-Zandvoort.
Benoeming leden en plv. leden woon-
ruimtekommissie.

5. Begrotingswijzigingen: 55e wijziging
gemeentebegroting 1974.

6. Overname en verbetering speelterrein
aan de Jacob Catsstraat.

7. Aanvullende garantiegeldlening Dia-
conessehuis Heemstede.

8. Sloop voormalige remise dienst pu-
blieke werken.

9. Verzoek openbare bibliotheek Zand-
voort inzake wetsontwerp op het
openbare bibliotheekwerk.

10. Vervanging ketel c.v. installatie in
voormalige gemeentelijk verzorgings-
tehuis.

11. Verplaatsen trafogebouw in de
Noordbuurt.

12. Krediet aanleg speelterrein nabij de
Lorentzstraat.

13. Subsidie sportclub Unicum 1973.
14. Aankoop in plan Noordbuurt.
15. Konsumptieverkoop in het circuit.
16. Bouw garage.
17. Vervaardiging en plaatsing van een

beeldhouwwerkje aan de Lorentzstr.
18. Verdagingbeslissing op beroepschrift

J. Korebrits tegen weigering bouw-
vergunning.

19. Rondvraag.

DANKBETUIGING

Wij willen alle mensen bedanken, die zo
met ons mee hebben geleefd na het over-
lijden van onze zoon

ANDRé

Het was een enorme steun voor ons.

Arie en Wil v. Norde

voor,
abonnement
bellen 2135

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 28 en zondag 29 sept.

Zr. Dijk, Lorentzstraat 435,
Tel. 2382

B & W WILLEN P.W.
REMISE SLOPEN

-Het dagelijks bestuur van de gemeente
wil de voormalige remise van de dienst
van publieke werken aan de Tollens-
straat met de grond gelijk maken. Het
pand is nergens geschikt voor, menen
b en w. Men wil de slopershamer in
twee fasen gaan hanteren: op de berg-
loodsen en zgn. noodbarakken en in
een later stadium laten neerkomen op
het poortgebouw en de beide -nu nog
bewoonde- dienstwoningen. Wanneer
alles achter de rug is willen b en w op
de vrijgekomen ruimte een parkeer-
plaats stichten t.b.v. de bezoekers van
de nabijgelegen begraafplaats.
Met de sloop is een bedrag van r
f. 88.000,- gemoeid en het kollege
verzoekt de raad deze som geld beschik-
baar te willen stellen. Over de afbraak
merkte direkteur Vogt van publieke
werken tijdens een kommissievergade-
ring op: 'dat het hier een stukje karak-
teristieke bouwkunst uit de eerste
helft van deze eeuw betrof en dat het
jammer zou zijn wanneer dit ging ver-
dwijnen'. Dat zijn we Tiet hem eens.
Een foeilelijk ding dat ongetwijfeld
karakter bezit.

GEREF. KERK
zondag 29 september

10.00 uur: Ds. J. de Waard.
19.00 uur: Huis in den Duinen

Ds. J. de Waard.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag 29 september

10.30 uur: Ds. C. Mataheru, ope-
ning winterwerk.
Jeugdhuis:
10.30 uur: Jeugdkapel. Bezoek
aan de dienst in de kerk.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 29 september:

10.30 uur: Drs. W. Chr. Smits
n.h. Edam.

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- ea herenkoor.

KERK O L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9 30 uur:
misviering met samenzang.

burgerlijke stand

18 september - 24 september

Geboren: Inge, dv G.P. v.d. Velde
en M.C.M. Stam.

Overleden: geen.
Ondertrouwd: geen.
Gehuwd: Max Grootkerk en Wesse-

lina Johanna van Leeuwen; Pieter Pijper
en Johanna Cornelia Maria Draijer; Caro-
lus Cornelis Theodorus Maria Theresia
Beke en Berendia Tiessina Alida Metti-
na Bakker.

Geboren buiten de gemeente: Marco
Aurelio, zv. D.M. Sanchez en H.E.M.
Pennings; Meino Franciscus, zv. F.G.
Brada en M.J. Voulon.

Overleden buiten de gemeente:
Hendrika Johanna v. Doorn, oud 84 jr.;
Wilhelmina Jacoba Terol, oud 61 jr.;
Marinus Sebregts oud 65 jr., gehuwd
met A. Loos. .

voor
abonnement
bellen 2135



DEALER
Chrysler- Simca- Matra- Sunbeam

Autobedrijf

VERSTEEGE VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-58-17. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 1 0—1 7 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk^

F.M.VAN DEURSÈN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK 1N ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET.
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5855
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweo 1 — 3 • Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m^
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 2907-51 17.

Beleggingshuizen te koop
gevraagd. Tel. 4479 Emma-
weg 13.

s t e n c i I w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

WIJ GEVEN DE
HOOGSTE WAARDE
Lompen, kranten, koper
lood, zink, ijzer, zolder op-
ruimingen. Inkoop pakhuis
Hoofdijkstraat 22 bij zwem-
bad, ook zaterdags. A. Her-
meling, tel. 4376, C. Vink
Tel. 4350.

WONINGRUIL
Amsterdam - Buitenveldert
Aangeb. 3 kam. f l. aan sier-
singel, 3 et., vrij uitz. op
zuid, 2 balkons, box, geen
lift, veel groen, geen ge-
luidshinder, huur f 275,-.
p.mnd. (inkl. c.v.) tel.
020-426919.
Gevr. 3 a 4 kam. fl. of
eengez. won. in Zandvoort
h.h. geen bezwaar.

Orig. Camelmantels, tweed-
mantels, mohairs, velours,
etc. etc. Vanaf morgen 9 u.
en wel zolang de voorraad
strekt. Damesmantels en
coats (2e keus) een veelzij-
dige collectie van plm. 250
stuks. Mantels in een prijs-
klasse van f 189,-tot f
345,- in de maten 34 t/m
50, o.a. met royale edel-
bontkragen als nerts, bever
vos, breitzschwanz, ocelot.
Voor de mantels van f 189,-
betaalt u nu slechts f 119,-.
Voor de mantels tot f 345,-
betaalt u nu slechts of kid-
bont-binnenvoering van f
890,- voor f 490,-.
Algehele radicale en totale
aanbieding BONTMANTELS
mode '74 - ' 75, chique
apart, elegant, nu met 10 o/o
20 o/o - 30o/o - 40o/o kor-
ting. Met volledige schrifte-
lijke garantie. Enige voor-
beelden uit onze omvang-
rijke collectie. "Eindeloze"
bontmantels voor op broek-
pakken f 290,-. Mouton-
mantels f 390,-. Lange
Yemenmantels f 690,-.
Lange persianer pattesman-
tels f 590,-. Nersdelenman-
tels f 890,-. Nertskopman-
tels, div. dessins (uni) f
1090,-.
Profiteer, dit komt nooit
weer. Grijp uw kans ! ! ! !
Mevr. J' Collewijn, manne-
quin. Kleine Houtstraat 24
Haarlem

Aangeb. Pension 9 kam.
in vol bedrijf in Amsterdam
Gevr. kleinere woning in
Zandvoort. De IMijs 020 -
940025.

Voor uw pers. lening of
financiering: tel. 6574.

HET PAROOL zoekt
BEZORGER(STER)

voor het afleveren van
kranten. Bij aantal winkels
in centrum. Beschikbaar
tussen 15.00 en 16.00 uur.
Aanmelden: A. Keesman'
A.J. v.d. Moolenstr. 76
Tel. 21 10.

TE KOOP race fiets (mer-
cier) 9 versnl. f 250,-.
Tel. 63 32.

Hcndenkapsalon
RENÉ SCHRAM

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen.

oörbehandeling,
voetbehandegling, etc

.Hondenspecialiste
sinds 1955

Troelstrastraat 7. tel. 4999

TE KOOP Gevr. zeilkar.
Tel. 58 81

TE HUUR gem: kamer tot
1 maart 1975. Tel. 4358.

TE KOOP aangeb. zit - 2
pers. slaapbank. i.g.st.
f. 110,-. tel. 023-241940.

Wie heeft een klein autoped-
je (rood) gevonden ? ? ?
Graag terug bezorgen bij
Tervelde, Flemingstr. 304
Tel. 23 03.

Nog niet geslaagd met flinke
huishoudelijke hulp.
Mevr. Vasterman, Brederode-
straat 41. tel. 2864.

TE KOOPFord-Taunus12
M-TS, bouwjr. 1966, aan-
rijdingvrij, alle onderh. b.
gehad, rijdt prima, f 250,-.
Slijkerman, Haarl.str. 9,
tel. 2233.

Gevr. voor direkt een ko-
lenkachel. Tel. 2099.

TE KOOP D RU-kachel (gas)
en kleine wasmach. z.g.a.n.
Mevr. ten Kleij, Burg. v, Al-
phenstr. 11 a, tel. 4587

KI. zomerhuis TE HUUR
T.k. gevr. tuinmeublernent.
i.g.st. Tei. 20 32

1 Dames rijbroek mt. 92
beige. 1 Paar dames rijlaar-
zen mt 7. Tel. 3820 - 4762.

TE HUUR aangeb. zit-slp.
kam. vrije keuken, w.c.
douche, vrije ingang f 350,-
p. mnd. (inkl.) (vrouw of
meisje) tel. 63 48.

WEGENS OMSTANDIGH.
Te koop een langharige
dwergtekkel, 8 weken oud.
Tel. 34 80.

Ik geef bijles wis- en nat.
kunde. En kursus engels
voor beginners. Bij U thuis
Brieven onder nr. 7100.
Buro Zvrt. Krt.

Jong meisje vraagt per 1-10
a.s. kamer met gebr. van^
keuken en douche. Aanm.^
Manege Rückert. Tel. 2885.

GEVRAAGD:
Voor schoonmaakwerkzaamheden in Flat-
gebouw aan de Noord - Boulevard

SCHOONMAAKBEDRIJF of ECHTPAAR

Eigen tijdsindeling behalve afvoer van huis-
vuil op maandag- en donderdagmorgen.
Brieven onder nr. 6900, buro Zandvoortse Krt.

ALGEMENE BOND VAN BEJAARDEN
AFD.: ZANDVOORT
OPENING SOCIeTEIT

Woensdag 2 oktober 2 uur in het Gemeen-
schapshuis met medewerking van ons zang-
koor o.l.v. mevr. Nierop en mevr. Van 't
Kaar, voordrachtskunstenares.
Ook N I E T - leden zijn welkom.
Deelnemers gevraagd voor een te formeren
bridgeklubje. Er is ook nog gelegenheid voor
deelname aan de gymnastiek en het Zang-
koor zou versterking, vooral van mannenstem-
men, zeer welkom zijn.
Zie verder elders in dit blad.

Vrouwelijke hulp gevraagd voor halve dagen
of enkele uren per dag.

Voor verzorging van kamers en restaurant.

Hotel "QUEENIE"
Kerkplein 8
telefoon 35 99

KERKMAN
nieuws
Na al het nieuws van deze week willen wij niet
achter blijven.
WIJ HEBBEN ECHTER ALLEEN GOED

NIEUWS.

Op 17 en 24 oktober naar TOON HERMANS
in Theater Carré te Amsterdam.

4, 5 en 6 oktober naar de Oktoberfeesten aan
de MOEZEL

Een reeks van WINTERSPORT mogelijkheden/
of een extra zon-vakantie in de Winter.

Ongelooflijk voordelige overwinteringsreizen.

Kom eens bij ons aan, er is vast iets voor U bij.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

voor verkoop
en service
naar

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT
KOMBINEER IS EEN KEER

BLAZER TREVIRA KOSTUUMS f 198,-.
HARRIS TWEED KOLBERTS f 119,-.
PANTALONS IN VELE VARIATIES

f49,-
tot f 69,-

KERKSTR.20 • T£L:3136

3 MET ÉN DONDER LEESBRIL
NIEUWE BOEKEN OPENBARE BIBLIOTHEEK

S. BERTEAT, Piaf.
F. CHICHESTER', De romantische uitdaging.
U. CURTISS, Het ijzeren web.
JONGENS - Transistorboek.
R. MACDONALD, Het wurgende water.
Th. MANN, De wet.
J.'F. VAN OORT, Radio besturing voor iedereen.
E.A. POE, 30 beroemde verhalen.
J. POWELL, Sam.
E. QUEEN, Moord in Hollywood.
E. QUEEN, De verliefde detective.
TANZJNIA als toetssteen.
L.N. TOLSTOY, Jongensjaren.
J.N. TOLSTOY, Kinderjaren.

DR. JOSHUA BIERERSTICHTING
Boulevard Paulus Loot l
Zandvoort
vraagt voor spoedige indiensttreding

TELEFONISTE / RECEPCIONISTE
werkzaamheden omvatten f uil-time job in
een prettige sfeer met onregelmatige diens-
ten.
Sollicitatie: schriftelijk of mondeling (na
telefonische afspraak met de Heer Lammers)
Telefoon 02507-49 41.

pi-nottio
Achterweg

Spijkerbroekjes maat 98 / 110 f 12,50
WINTERTRUIEN mt 98 t/m 152 v.a f 10-
ACRYL TRUIEN KORTE MOUW

t/m maat 152 ..f 7,50
Slipovers zonder mouw maten 92 t/m 152

(van 1ste klas frabrikaat) f 9,95

PI-NOTTIO
Achterweg - splitsing van de Haltestraat.

geen

koerant
ontvangen?
bel
2135

BEJAARDENBOND ONTPLOOIT

TAL VAN AKTIVITEITEN

liet bestuur van de
Algemene Bond van Bejaarden afd.
Zandvoort vestigt nog eens de aandacht
op hun aktiviteiten voor de Zandvoort-
se bejaarden.

Naast hun bemoeienissen op sociaal ge-
bled doet de bond veel voor de vrijettids-
bestedlng van de bejaarde. Dit onder
het motto 'Ga de vereenzaming uit de
weg en een prettiger levensklimaat zal
uw deel zijn.'

Dat prettiger levensklimaat wordt ge-
schapen door een zwemuurtje, bejaar-
dengymnastiek, dagtochten, vakantie-
weken en een bejaardensocieteit op elke
maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag
in het Gemeenschapshuis, waar naast
bridgen en klaverjassen gedaan wordt
aan kienen, film en toneel.
Bovendien kunnen zangers en zangeres-
s«n elke donderdagmiddag in het Ge-
meenschapshuls hun hart ophalen. In
dat Gemeenschapshuis aan het School-
plein zijn alle Zandvoortse bejaarden
van harte welkom.
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HEEFT U BIJ MIJ AL EEN BORRELTJE GEDRONKEN.
' *" RADIO PEETERS, HALTESTRAAT 56A, TEL. 3618

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en ...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

VU£GREIZfN% GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

NCtötó^
":"c;-:S"5%blRIGEN^

Seizoen 1974-1975 - Concertgebouw - Haarlem

Gastdirigenten:Géza Anda, Willem van Otterloo, Jerzy Katlewicz, Otakar
Trhlik, Heinz Wallberg, Paul Hupperts

Gastorkest: Radio Kamerorkest

SERIE A 6 dinsdagavondconcerten op
I okt, 5 nov., 3 dec.. 7 jan., 4 febr., 4 maart

Solisten:
Hans Richter-Haaser, Daniel Wayenberg, Maria Tipo - piano,
Ruggiero Ricci, Gijsbert Beths - viool,
Susanna Mildonian - harp •

Abonnement 6 concerten f 40,- (a.i.) cj.p. geldig

SERIE B 6 vrijdagavondconcerten - Populaire Landenserie - op
II okt., 15 nov., 13 dec., 17 jan.. 14 febr., 14 maart

Solisten:
Géza Anda, George van Renesse, Dubravka Tomsic - piano,
Jenn'e Veeninga, Hebe Dijkstra, Henk Smit - zang,
Vera Beths - viool, Ronald Applegate - hoorn,
Jean Decroos - violoncello
Abonnement 6 concerten { 30,- (a.i.) c.j.p. geldig

SERIE C 6 vrijdagavondconcerten op
18 okt., 22 nov., 20 dec., 24 jan., 21 febr., 21 maart

Solisten:
Albert de Klerk, Dorthy de Rooy, Kamiel d'Hooghe,
Bernard Bartelink, Simon C. Jansen, Piet Kiel - orgel,
Marilyn Tyler, Henk Smit - zang, Gerard Jarry, Bouw Lemkes
en Jeanne Vos - viool, Theo Bruins - piano,
Henk van Ulsen - voordracht, m.m.v. Haarlemse Koorunie
Abonnement 6 concerten t 25,- (a.i.) cj.p. geldig
3 Voorstellingen Toneelgroep Centrum f 10,-

Abonnementsverkoop aan het Concertgebouw, Lange Begijnestraat 13
Haarlem van 10—15 uur.
Telefonisch 023-320994 van 12-15 uur.

VOOR SERIE A EN B WORDT SPOEDIGE PLAATSBESPREKING

DRINGEND AANBEVOLEN .

Óók U!
Centrale Verwarming

landelijke erkenning
GAS • OLIE stooktechnische adviezen

vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 - Haarlem.
Telefoon: 023 - 31.36.79-31.04.40*, na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

eanduoorbe hoeranh H

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGING

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Westerparkstraat 14 - Zandvoort - Telefoon 4973

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wvcht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

UdNBMMakelaar o.g.
Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Voor

ABONNEMENT

2135

BELLEN

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein-Tel. 2129

LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 ' en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

CENTRALE WERWARÜBNG
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

AD1ATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onneestraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845'

Gedipl initall. Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

r NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur
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buurt vraagt
opnieuw
de aandacht

In de afgelopen winter en het vroege
voorjaar stond de Noord-buurt in het
centrum van de publieke belangstelling.
Door de bewoners van de buurt werden
akties gevoerd tegen het saneringsplan
van de gemeente en voor het behoud
van de oude dorpskern. En de gemeen?
te verdedigde tijdens een openbare
hoorzitting haar beleid inzake het sa-
neringsplan voor de oude pandjes en
straatjes.

Daarna trad een pauze in. De sloop
werd voorlopig stopgezet in afwach-
ting van een nader onderzoek van ge-
meentewege naar de mogelijkheden een
aantal woningen, welke voor afbraak
bestemd waren, alsnog te laten restau-
reren. Er werd inderdaad niet meer ge-
sloopt en de spandoeken van het aktie-
komité en de buurtraad met de kreten
om de wijk te redden werden opgerold,
de indringende affiesje 'Geen moker op
Noordbuurt' verdween van muren en
schuttingen.
Kort geleden echter kwam de Noord-
buurt weer even in het nieuws door de
publikatie van een plan van de hand van
de zandvoortse bouwkundigen Arthur
v.d. Poll en ir. Chris Wagenaar. Dit plan.
inmiddels ingediend bij het gemeente-
bestuur, behelst de bouwvan elf klei-
ne woningen'tussen Kruisweg, Kruis-
straat en een nog te kreëren verbinding
tussen Kruisstraat en Jan Snijerplein.
Voor deze woningen zouden in eerste
instantie bejaarden, alleenstaanden en
vrouwen met een kind in aanmerking
komen. Voor de uitvoering van het
plan van het duo Poll-Wagenaar zouden
geen karakteristieke huizen behoeven
te worden gesloopt en dat klopt: er
staan geen huizen. De woningen, die er
stonden, zijn afgebroken (hoek kruis-
straat. Kruisweg) en wat er nog wel
staat is een stenen opslagplaats. Deze,
nog zeer bruikbare ruimte, zou wél
moeten worden afgebroken om het

plan Poll-Wagenaar te kunnen realise-
ren. De beide bouwkundigen hebben
verder laten weten dat zij nog meer plan-
nen in petto hebben om het karakteris-
tieke aanschijn van de buurt te bewaren.
Wie de door de ontwerpers gemaakte
perspektiefschets in vogelvlucht ziet
is daar nu niet direkt van overtuigd.
Inmiddels heeft ook architekt H. Rein-
bergen, de man die zich samen met
kollege Van Oosterum fel heeft gekeerd
tegen het saneringsplan van de gemeente,
weer van zich laten horen. In een
vraaggesprek met een van de bladen van
Randstad Publikaties in de regio Ken-
nemerland, herhaalt hij eerder gedane
uitspraken. Zq noemt hij het 'een grote
blunder' van de ontwerper van het
plan, dr. ir. Nix, het bestaande straten-
plan te wijzigen. Die straatjes, van oor-
sprong visserspaden, krijg je nooit meer
terug. En juist die paden en latere straat-
jes bepalen het karakter van de Noord-
buurt, aldus Reinbergen. Verder ziet hij
reële kansen vrijwel alle huisjes in de be-
staande bebouwing te handhaven en
door middel van overheidssubsidie te
restaureren. Wanneer de sloop wordt
hervat zal hij er bij zijn en 'al het moge-
lijke in het werk stellen onnodige af-
braak te verhinderen'. Op welke wijze
hij dat zal doen is volgens de publika-
tie 'het grote geheim Reinbergen'.

Wat is op dit moment de stand van za-
ken m.b.t. de Noordbuurt ?
Er is van gemeentewege een onderzoek
gaande naar de overlevingskansen van
een aantal woningen in de wijk. Over de
vorderingen van dit onderzoek -dat
ook door de bewoners ter hand zou
worden genomen- is niets bekend.
Evenmin wanneer de resultaten worden
geproduceerd. Maar inmiddels gaat de
gemeente Zandvoort wel verder met
't aankopen van pandjes en opslagplaat-
sen in de Noordbuurt en heeft gister-
morgen de sloop hervat van oude huis-

Foto

Fóns
Burger

jes; Het zijn de pandjes aan de Swaluë-
straat 23 t.e.m. 29. Woningen, die vol-
gens het oordeel van deskundigen nog
best zijn op te knappen en voor bewo-
ning door kleine gezinnen geschikt te
maken. Over deze afbraak heeft het
zandvoortse gemeentebestuur noch de
buurtraad, noch de instanties welke de
buurtraad bijstaan en van advies dienen,
ingelicht.
Het begint dus weer van voor af aan.
Zonder enige informaties en zonder in-
spraak van de bewoners van de wijk. De
moker valt weer op de Noordbuurt en
het slopershouweel valt tevens op de
toezegging van het gemeentebestuur
samen met de bewoners van de wijk te
praten en werken aan een oplossing
voor de toekomst van de wijk.

nieuws
kort & klein
Bij een verkeersongeval in de nacht van
zaterdag op zondag zijn drie jonge
mensen ernstig gewond. Omstreeks drie
uur botste op de boulevard Barnaart een
auto, bestuurd door een 32- jarige inwo-
ner van Haarlem, tegen een motor be-
stuurd door een 19-jarige jongen uit
Zandvoort met twee meisjes van 16 en
22 jaar als duopassagiere. Het 18 jarige
meisje was er na de aanrijding het ergst
aan toe. In een haarlems ziekenhuis
moest haar linkerbeen worden geampu-
teerd. Haar 22-jarige vriendin brak
haar linkerbeen, terwijl de motorrijder
ernstig letsel opliep aan zijn linkerbeen
en -arm.

• Na een wilde achtervolging slaagde
een zandvoortse rechercheur (de heer
Steenman) er zaterdagmiddag in drie
Surinaamse knapen te arresteren die
kort tevoren een overval hadden ge-
pleegd op een horlogezaak aan de So-
phiaweg. Bij die overval namen zij een
groot aantal horloges mee en verdwe-
nen met hun buit in een auto. De ge-
waarschuwde politie zond direkt een
bericht door aan de surveillancewagens
en deze oproep werd opgevangen door
de zandvoortse rechercheur die op weg
was van Hillegom naar Zandvoort. In
Bloemendaal z&y hij de auto mot de
drie knapen rijden en ging er direkt
achteraan. In Halfweg wist hij de over-
vallers -die voor een stoplicht moesten
wachten- in te rekenen door bliksem-
snel het portier te openen en het kon-
taktsleuteltje uit het dashbord te halen.
Later werden de knapen met de buit
naar het politiebureau in Zandvoort
overgebracht.

• 'Besheesters' is het onderwerp waar-
over de haagse tuinarchitekt J.L. Mol
a.s. maandag 7 oktober in hotel Keur
aan de Zeestraat zal komen spreken op
uitnodiging van de afd. Zandvoort van
de Kon. Ned. Mij. voor Tuinbouw en
Plantkunde. Deze organisatie met de
lange naam wil de interesse en de ken-
nis van het publiek stimuleren voor de
flora in eigen omgeving en el-
ders en de besheester mag daarbij be-
slist niet ontbreken. Aanvang van de
informatie,20.00 uur. Er wordt voor
het bijwonen van de avond in Keur
geen entree geheven en ook niet-leden
van de afdeling zijn van harte welkom.

a De in Zandvoort woonachtige heer
S.J. Kiewiet is vorige week geslaagd
voor de akte m.o. lichamelijke opvoe-
ding. De uitreiking van het getuigschrift
vond afgelopen donderdag plaats tij-
dens een feestelijke bijeenkomst in het
slot van Zeist.

Iaat ze morgen
niet
in de kou staan

Morgen, woensdag 2 oktober, gaan evenals hun leeftijdgenoten elders in het land
de zandvoortse schoolkinderen weer op stap om huis aan huis bestellingen op te
nemen voor de kinderzegels en prentbriefkaarten. U heeft het al begrepen: mor-
gen vindt tussen de middaguren de jaarlijkse kinderpostzegelaktie plaats die
door kinderen wordt gevoerd t.b.v. andere kinderen die in Nederland en de ont-
wikkelingslanden ondermoeilijke omstandigheden leven en hulp nodig hebben.
Wanneer de zandvoortse school jeugd morgen op de bel drukt laat haar dan niet
in de kou staan. Want in de kou laten staan betekent dat kinderen elders in ons
land en de landen van de derde wereld nog langer moeten wachten op de hulp
die zij nodig hebben. Samen met de zandvoortse schooljeugd kunt u er morgen
aan meewerken dat er snel en doeltreffend wordt geholpen -in eigen land,in
Honduras, in India en waar het maar nodig is.

• Met een inleiding over 't schoolleven
door mevrouw Hasselman opent de afd.
Zandvoort van de Ned. Ver. v. Huis-
vrouwen de wekelijkse koff iebijeenkom-
sten, onderdeel van het winterprogram-
ma '74-'75. Dat is a.s. woensdag, 's mor-
gens om 10 uur in hotel Keur. Op don-
derdag d.a.v. vindt in genoemd hotel
een bridgedrive plaats, aanvang 14 uur
en op vrijdag volgt de engelse les. Vol-
gende week staan een lezing over de
Duyvis fabrieken en een ekskursie naar
de haarlemse hofjes op het programma.
Resp. woensdagmiddag om 2 uur in
het Gemeenschapshuis en donderdag
in de bloemenstad. Punt van vertrek
't Heerenhek, tijd 9.30 uur.

• Vanaf heden is de Hogeweg voor alle
verkeer afgesloten in verband met het
aanbrengen van een nieuwe riolering en
herbestrating. Ook de trottoirs van
Oranjestraat en Grote Krocht zullen in
verband met de grondwerkzaamheden
moeten worden opengebroken. De ope-
ratie zal waarschijnlijk tot begin novem-
ber duren. Gedurende deze periode zal
het doorgaande verkeer worden omge-
leid via Brederodestraat en Kostverloren-
straat.

OVER DRIE DAGEN
IS
HET DIERENDAG

Het duurt nog drie dsgen eer het Dieren-
dag is maar voor de levende have van de
kinderboerderij op het terrein van de
Kleuterschool 'De Woelwaters' aan de
Dr. Jac. P. Thijsseweg is het dat iedere
dag. Dank zij het initiatief en de handig-
heid van vijf vaders, waaronder zelfs een
grootvader, werd namelijk een prima be-
huizing gebouwd voor de bokken Robert
en James, voor de drie kippen en de haan,
de vijf konijnen en de zeven duiven.

De konijnen die vroeger in een hokje
zaten hebben nu een konijnenberg en
Robert en James kregen niet alleen een
prachtig hok met stro en een klimtafel,
maar kunnen voortaan bij regen ook dek-
king zoeken in een schuilplaats op het
terrein. Voor de duiven die overdag vrij
mogen rondvliegen zijn in het van boom-
stammen vervaardigde dierenverblijf
nachthokken gemaakt, ook de kippen
hebben er een onderkomen ener is, wat
de ruimte betreft, al rekening gehouden
met de twee eenden die de menagerie
zullen kompleteren, maar waarvoor eerst
nog een vijver gegraven moet worden.

mevr, kraan - meeth
Het geheel is zo ingericht dat door het
verschuiven of optillen van houten ras-
terwerk de verblijven makkelijk kunnen
worden schoongemaakt en van nieuw
stro voorzien. De kinderen verzorgen de
dieren zelf, houden ook de hokken schoon
maar zoals het altijd in gezinnen gaat
waar de kinderen dieren willen hebben
zo gaat het ook op school en daarom is het
het maar goed dat het hoofd van de
kleuterschool, mejuffrouw 't Hooft, er

zelf ook plezier in heeft.
Vijhonderd uur hebben de vaders er met
elkaar aan gewerkt, maar daarmee was
hun taak niet afgelopen want in de week-
ends komt de verzorging van de dieren
er bij. Gelukkig zijn in de vakantie de
bokken welkom bij buurman Ruckert.
Materiaal werd vaak gratis beschikbaar
gesteld, moest het betaald worden dan
geschiedde dit uit de opbrengst van oude
kranten die de kleuters ijverig hebben ge-
spaard en nog sparen.
Simpel eigenlijk, een paar enthousiaste
vaders die bij de school van hun kleuters
een boerderij bouwen, kinderen die met
dieren leren omgaan, een juf die er héle-
maal achter staat en een paar bokken,
duiven, kippen en konijnen waarvoor
het, zoals we al schreven, iedere dag
Dierendag is. Geen voorpagina-nieuw,
misschien zelfs helemaal geen nieuws,
voor de krant, maar wel fijn om te
vertellen.



kapklus leverde
nieuw kluphuis op

officiële berichten

OFFICIËLE BEKENDMAKING
Burgemeester en wethouders van Zand-
voort vestigen er met nadruk de aan-
dacht op, dat het in gebruik geven van
woonruimte door particulieren aan tij-
delijk in de gemeente Zandvoort ver-
blijvende personen in de periode 1 ok-
tober - 1 mei, krachtens plaatselijke
verordening ingevolge de Woonruimte-
wet 1947 is verboden, zulks behoudens
een door hun college te verlenen vergun-
ning.
Zodanige ingebruikgeving zonder de ver-
eiste vergunning kan leiden tot toe-
passing van de in de wet opgenomen
dwangmaatregel, zowel ten opzichten
van de huurder als van de verhuurder.

familieberichten familieberichten

De enige in Zandvoort
vervaardigde en uitgegeven koerant,
onafhankelijk en met een eigen stijl
en karakter is de
ZANDVOORTSE KOERANT

Fikse plensbuien en lage temperaturen
hebben zaterdagochtend niet kunnen
verhinderen dat het nieuwe kluphuis
voor de juniorenspeelvelden van Zand-
voortmeeuwen aan de Van Lennepweg
onder grote belangstelling van jong en
oud officies! door Je stichter.,-.ïïfpklus
werd overgedragen aan de vereniging
Zandvoortmeeuwen.

De overdracht geschiedde door het over-
handigen van de sleutel van het gebouw
door Kapklus voorzitter E. Paap aan
ZVM preases N. Wertheim. Voor dit
moment was aangebroken werden de
aanwezigen, w.o. burgemeester A. Na-
wijn en andere leden van het gemeente-
bestuur en vanzelfsprekend de kapklus-
mensen die in hun vrije uren het klup-
huis hebben gebouwd, welkom geheten
door de heer Wertheim. Na hem sprak
de heer E. Paap die m het kort een over-
zicht gaf van de bouwaktiviteiten van
kapklus. Daarbij stak hij zijn grote waar-

Foto Frans van Loon

dermg voor hetgeen de vrijwilligers in de
afgelopen maanden hebben verricht niet
onder stoelen en banken. Door hetgeen
zij tot stand hebben gebracht is het be-
wijs gcle»erd dat er nog altijd mensen
bereid zijn zich belangeloos voor een
goed doel in te zetten, aldus de heer
Paap.
Hierna werd de Kapklusvlag gestreken
en ging de ZVM vlag in top en overhan-
digde de heer Paap de sleutelbos van
het gebouw aan de heer Wertheim.
Burgemeester Nawijn was 'trots op het-
geen de vrijwilligers van de stichting
Kapklus hadden gepresteerd in hun vrije
uren'. Aan het slot van zijn toespraak,
zei de heer Nawijn er van overtuigd te
zijn dat de gemeenteraad zich zeer ruim
zou opstellen wanneer Kapklus opnieuw
een beroep op medewerking zou doen.
Na de woorden van de eerste burger van
Zandvoort werd het gezelschap in de ge-
legenheid gesteld de nieuwe klupakko-
modatie te bezichtigen.

her
staat
uw
brief

van voorsprong
naar gelijk spel
De Zandvoortmeeuwen-aanhang moest
zondagmiddag met spijtige ogen aan-
zien dat een door het elftal in de eers-
te helft opgebouwde komfortabele
2 — 0 voorsprong op het zaanse ZVV
in de tweede helft verloren ging. Het
kwijtraken van de voorsprong was
voor een niet gering deel te wijten
aan het optreden van de achterhoede.
Beter gezegd: aan het niet-optreden
van de defensie toen handelen drin-
gend geboden was.

Zandvoortmeeuwen nam in de 17e
minuut van het door regen door-
drenkte speelveld aan de Vondellaan
de leiding,toen Huisman de bal moest
afstaan aan Maarten Koper en deze op
flinke afstand van het doel het leer
achter keeper Van der Weide m het
net knalde, 1 — 6 . Twee minuten la-
ter scoorde Maarten Koper opnieuw.
Dat gebeurde op het moment dat van
der Weide de bal uit zijn handen liet
glippen voor de voeten van de toe-
stormende Koper, 2 — 0. Enkele
ogenblikken later ging een kopbal van
Kees Bruin rakelings over de lat,
waardoor ZVV aan een derde doel-
punt ontsnapte. Ook de thuisklup be-
leefde benauwde ogenblikken, want
ondanks de achterstand bleef de voor-
hoede van Z.V.V. bijzonder aktief.

Het was vooral de in de spits opere-
rende Tates die de defensie van Zand-
voortmeeuwen herhaaldelijk te vlug
af was en keeper Puls dwong al zijn
talenten te gebruiken om een doel-
punt te voorkomen.
Na de pauze bundelde >ZVV alle krach-
ten om de achterstand weg te werken.
En dat lukte. Zoals reeds gezegd bleef
de achterhoede van Zandvoortmeeuwen
in gebreke in te grijpen tijdens gevaar-
lijke situaties. Daardoor kon Kee van
ZVV via de body van een der Zandv.
Meeuwen spelers het eerste doelpuntje
voor zijn klup scoren, 2 — 1 . Onder-
tussen ondernam de aanvalslinie van
de thuisklup pogingen het initiatief te
hernemen. Maar de schutterssuksessen
uit de eerste helft bleven uit. Schoten
van o.a. Kinneging en Stobbelaar gin-
gen regelrecht de mist in en een doel-
punt van Kees Bruin werd door de
goedleidende scheidsrechter Klint
-terecht- wegens handsbal afgekeurd.
In de 35e minuut kreeg en nam ZVV
de kans om de gelijkmaker te plaat-
sen achter keeper Puls. Door een dek-
kingsfout in de achterhoede bracht
Schoen de stand op gelijke voet,
2 — 2. Zandvoortmeeuwen kon het
niet meer opbrengen opnieuw de
leiding te nemen en moest met de ge-
lijk stand genoegen nemen. Jammer.

Mijnheer,
Naar aanleiding van het amusante

gesprek dat ondergetekende op woens-
dagavond 11 september in een plaat-
selijke lokaliteit met u mocht hebben
wil ik u hierbij nogmaals enige punten
schriftelijk onder ogen brengen, dit
om reeds ontstane misverstanden uit
de weg te ruimen.
Ten eerste zou u er goed aan doen uw
onuitstaanbaar gedrag van het niet-be-
grepen sociale plattelands-redacteurtje
die in een quasi ivoren toren leeft in
het vervolg te laten varen.
Ten tweede beweegt u zich in een
groep die zich o.a. het "lot" van de
zandvoortse jeugd aantrekt. U en uw
medevoorvechters van de rechten der
zandvoortse jeugd zien zich daardoor
als doel gesteld een ontmoetingscen-
trum voor de jeugd uit de grond te
stampen. Een jeugdcentrum is an sich
ten alle tijde aan te moedigen MAAR
....een "Piet-centrum" zou naast een
toch wel bijna mislukte Sleep-in in
Zandvoort al te gortig zijn. Een groot
deel van de Zandvoortse jeugd (m.i.
de meerderheid) heeft geen interesse
in een sociaal opvoedkundig centrum
waar het portret van Uzelf in de intel-
lectualistische discussie-ruimte voor
jong begaafden hangt. De normale
jeugd wil een centrum voor hun, door
'hun en met hun..
Ten derde heeft ondergetekende de-
ze brief geschreven op uw uitdaging
en met als doel u er wederom bewust
van te maken dat er in Zandvoort ook
nog jongelui zijn die zich graag in het

• weekend in de ruimte die ze zelf ver-
kiezen willen ontspannen en iets wil-
len drinken zonder het eeuwig niets-
zeggend gezwets van z.g. maatschap-
pelijk bewogenen te moeten aanhoren.

Denkend aan het puntdicht van J.
Cats: "Het snelste wapen dat ik ken,
is het puntje van mijn pen" verblijf
ik.

hoogachtend,

P. Heidebrink

naschrift redaktie:
De indentifikatie van de redakteur
van de Zandvoortse Koerant met het
jeugdcentrum is te veel eer.
Over de presentatiedag van de initia-
tief nemers van dit centrum op zater-
dag 19 mei 1973 schreef hij onder de
kop: 'Jeugd toonde weinig interesse
voor presentatiedag jeugdcentrum'

Op 29 september 1974 overleed onze lieve Vader en Grootvader

g eb. 22 -8 - 1905
FRANS HEINRICH PENAAT

Hoewel hij er in berustte,
zullen wij hem erg missen.

Hardegarijp, Alma en Jan van Heems-Penaat
Hester en Sanne.

Aerdenhout.Carla en Henk Reus-Penaat
Toto, Wendy en Taco.

Zandvoort, Henriette en Jeff Walker-Penaat.

Zandvoort, Kostverlorenstraat 7.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van het Verpleegtehuis,
"Zuiderhout", Beelslaan 9 te Haarlem.
Gelegenheid tot bezoek woensdag 2 oktober a.s. van 20.00 tot 20.30 uur.
De crematie zal plaatshebben donderdag 3 oktober a.s. om 12.00 uur in het
crematorium te Driehuis-Velsen..

Heden overleed in hetSt. Elisabeth-ziekenhuis te Haarlem, kalm en rustig,
onze Tante en Oudtante

Mevrouw
MARIA ADRIANA FABER-VAN LAARHOVEN

weduwe van de heer J.F. Faber
in de ouderdom van 91 jaar.

Namens de familie:
N. Klepper
A.J. Klepper

Haarlem, 26 september 1974.
Correspondentie-adres: Stadionstraat 23", Amsterdam-zuid.

De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgehad op dinsdag 1 oktober op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort.

Heden is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan mijn lieve Man,
onze zorgzame Vader-, Behuwdvader en Opa, onze beste Broer, Zwager
en Oom

JACOB JANSEN
in de ouderdom van 83 jaar.

F.J. JANSEN-BEUN
A. WATER-VAN DER MIJE
J. WATER
Jan, Peter en Jaap
en verdere familie

Zandvoort, 28 september 1974.
Helmerstraat 8
De overledene ligt opgebaard in de kapel van de parochiekerk "St. Agatha",
Grote Krocht te Zandvoort.
Bezoek aldaar maandagavond alleen van 20.15 - 21.00 uur.
Dinsdagmiddag van 14.00-15.00 uur en dinsdagavond van 20.15- 21.00 uur.
De crematie vindt plaats op woensdag 2 oktober a.s., om 15.00 uur, in het
crematorium te Velsen, halte Driehuis-Westerveld.
Vertrek vanaf Helmerstraat 8 circa 14.30 uur.

o.m. het volgende.-'Wat was de oor-
zaak van de geringe interesse van de
zandvoortse jongeren? Was de aan-
pak niet goed of niet goed genoeg?
Had men de behoefte aan ontspan-
ning onder de jeugd verkeerd ge-
peild ? Deed men misschien te veel
zelf en vanuit een eigen visie, zonder
anderen er bij te betrekken ? Deze
en andere vragen bleven onbeantwoord'.

Bij deze en andere gelegenheden liet
P. Heidenbrink niets van zich horen

waterstanden

H.W. L.W. H.W. L.W.

2 okr.-
3okt.
4okt.
5okt.
6 o kt.

03.39 11 58
04.09 00.04
04.40 00.37
05.15 01.10

-06.00 01.56

16.00
16.26
17.00
17.33
18.12

12.16
12,55
13.20
14.00

F. Piet op weg naar een bijeenkomst van plattelands-
redakteuren in Gulk (Gld.) Op het achter-stapje wordt
hij vriendelijk in de nek gestaard door bewonderaar
P. Heidebrink.



Te koop aangeboden
in Zandvoort

KOSTVERLORENSTRAAT, bovenwoning met 3 kamers, moderne keuken,
toilet/douche, 2 balkons, schuur.
Vraagprijs f 69.500,-.

MA R MIX VAN ST. ALDEGONDESTRAAT, woonhuis met voor- en sch-
• tertuin. Ind. beg. gr.: hal, keuken, toilet, woon- en eetkamer, 1e verd.

3 slaapkamers, keuken, Inkl. vloerbedekking en gaskachels.
Vraagprijs f 87.500,-.

FAHRENHEITSTRAAT, woonhuis met voor- en achtertuin. Ind. beg. gr:
hal, toilet, woonkamer, open keuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, douche,
2e verd. 1 slaapkamer, 1 kl. kamer, berging.
Garage/schuur, c.v. gas, luxaflex, vloerbedekking.
Vraagprijs f 127.500,-.

KOSTVERLORENSTRAAT hoekhuis met voor- en achtertuin.
Ind. beg. gr.: hal, 2 kamers, serre, moderne keuken, toilet.
1e verd.: 2 slaapkamers, L-kamer, keuken, toilet/douche.
Vraagprijs f 137.500,-.

Wl LHELMINAWEG, woonhuis met voor- en achtertuin, schuur, c.v. olie
Ind. beg. gr.: hal, toilet, grote woon- en eetkamer met parket, keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer, toilet. 2e verd. 4 slaapkamers.
Vraagprijs f 157.000,-.

WESTERPARKSTRAAT, hoekwoning met garage, voor- en achtertuin,
c.v. gas. Ind. beg. gr.: hal, toilet, moderne keuken meteethoek, woon-
kamer met parket. 1e verd.: 4 slaapkamers, douche. Zolderverd,: voor-
en achterzolder en 1 kamer. Inkl. ijskast, wasmach., gasforn., ca. 10
bedden met linnengoed, alle overgordijnen en zonwering.
Vraagprijs f 167.500,-.

BEDRIJFSPANDEN
ZEESTRAAT, bedrijfspand met bovenwoning, bestaande uit: kamer-en-

suite, keuken, toilet, kl. voorkamer en grote slaapkamer. C.v. gas.
Vraagprijs f 155.000,-.

FLATS
DR. C.A. GERKESTRAAT, vakantieflat met 1 kamer met kitchenette,

douche, toilet, 2 kl. slaapkamers.
Vraagprijs f 38.500,-.

TJERK HIDDESTRAAT, 1e etage: 2 kamerflat met keuken en douche.
Vraagprijs f 60.000,-.

PATRIJZENSTRAAT, 3 kamerflat met garage en berging, c.v., inkl. vloer-
bed., overgordijnen, zonwering.
Vraagprijs f 75.000,-.

JAN VAIM GALENSTRAAT, 3 kamerflat, 3e etage c.v. lift, berging.
Vraagprijs f 75.000,-.

TJERK HIDDESTRAAT, 3 kamerflat c.v., 1e etage.
Vraagprijs f 95.000,-.

TROMPSTRAAT, 4 kamerflat op 4e etage, c.v. berging, huurgarage beschikb.
Vraagprijs f 115.000,-.

KAREL DOORMANSTRAAT, 4 kamerflat, gemeubileerd, 2e etage, ber-
ging.
Vraagprijs f 125.000,-.

TROMPSTRAAT, 4 kamerflat, modern gestoffeerd, garage, c.v., 3e etage.
Vraagprijs f 127.500,-.

BURG. FENEMAPLEIN, 4 kamerflat 1e etage, lift, c.v., berging.
Vraagprijs f 130.000,-. v.o.n.

DE RUYTERSTRAAT, 4 kamerflat, 3e etage, c.v. berging, gestoffeerd
en gemeubileerd.
Vraagprijs f 135.000,-.

BURG. VAN FENEMAPLEIN. 4 kamerflat, 4e etage, c.v. lift, berging.
Vraagprijs f 147.000,-.

BURG. VAN FENEMAPLEIN, 4 kamerflat, 3e etage, c.v., lift, berging.
Inkl. luxe stoffering.
Vraagprijs f 155.000,-.

Inlichtingen Makelaardij

ing. G. A. CENSE
KANTOOR ZANDVOORT
Ko»tverlorenstraat 115
Tel. 02507-2614

KANTOOR AMSTERDAM
J. Vermeerplein 3

Tel. 020-792615

HUUR / VERHUUR
AANKOOP / VERKOOP

ADMINISTRATIE
ASSURANTIëN
HYPOTHEKEN

TAXATIES

opnieuw moker
op noordbuurt

Foto's

Frans
van
Loon

' Je moet nooit te veel praten maar ook wel eens
je vuisten gebruiken ', zei de nieuwe wethouder
van publieke werken Jelle Attema onlangs tegen
een medewerker van het Haarlems Dagblad en
voegde daad bij woord. Praten was er niet bij met
de bewoners van de oude Noordbuurt en gisteren
viel zijn vuist als een moker op een aantal
percelen in de Swaluëstraat in deze wijk.
Aan de idylle tussen gemeentebestuur en de
bewoners van de Noordbuurt, die zijn verenigd in
de Noordbuurtraad, is daarmee een abrupt eind
gekomen. Een eind gekomen is ook aan het
vertrouwen dat men stelde in de toezegging van
het gemeentebestuur om met de buurt overleg
te plegen over de verdere ontwikkelingen t.a.v.
de uitvoering van het saneringsplan Nix.

Salon de Mode „Cecile"
•nodigt u uit voor een

MODE-SHOW
op 8 oktober a.s., aanvang 20.15 uur, in Hotel
Bouwes, Badhuispleïn 7.

Wij tonen u de allernieuwste wintermode met zeer /
smaakvolle modellen uit Duitsland, Frankrijk, Italië. C-*

Reservering kaarten a ƒ 6, —in de Salon, Kost-
verlorenstraat 41 of telefonisch 2018.

Hiervoor wordt u koffie niet gebak, alsmede een
aperitief aangeboden.



De laatste
se ntodesnufjcs

BIERMAN POELIERSBEDRIJF

De Renault 4 kreeg een nieuwe grill.
Onze 4 is altijd al een opvallertje

geweest: door zijn ruimte, zijn/
zuinigheid. En nu wordt de 4 /
nog meer opvallend: hij
kreeg een nieuw
'smoeltje', een
nieuwe gnll.

De Renault 12 kreeg een langere sierlijst.
Onze 12 biedt veiligheid in pijlvorm, biedteen

comfort en een ruimte die
deze wagen tot een veel
gevraagde maken. Over
al ter wereld.

Dit jaar
hebben we(i
hem nog
een beet-
je meer sier
gegeven.

De Renault 6:
de vernieuwde Renault 6 blijft nieuw.

De ruime vertrouwde Re.nault 6. Met 5
deuren. En met een comfor-
tabel interieur waarin het
goed toeven is. Lange
tijd. Lange reizen
lang.

De Renault 16 kreeg een nieuw front.
Met zijn 5 deuren is de Renault 16 uiterst

toegankelijk. En door zijn
voorwielaandrijving is hij
uiterst ruim. Zijn comfort
is legendarisch.

En kij.k,nux
eens naar *
zijn nieuwe
gezicht

De nieuwe Renault 5 LS.
De acceleratie is pittiger. De wielen zijn groter

en breder. Het bekrachtigd
remsysteem is geschei-
den uitgevoerd Het
dashboard is uit-^
gebreid met
een remcon-,
trolelamp,
met een waar-
schuwings-
knipperlicht. _

En op de electnsche verwarmde
achterruit bevindt zich nu een ruite-
wisser met sproeier. De 5 LS heeft een motor van
1284 cc en is goed voor ruim 155 km km/u.

Kom vandaag nog de laatste Parijse modesnufjes
zien bij

Rinko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort 02507 - 2323

U bent welkom op onze introduktieshow op
vrijdag 4 en zaterdag 5 oktober

dNiisser
Grote Krocht 22
HEROPENT WOENSDAG 2 OKT. A.S.
De hele week voor iedere cliënt

EEN APPEL EN EEN-EI

V ERSE KIP per kilo Fl. 4.50
BRAADSTUK kilo Fl. 4.90
FILETS per stuk Fl. .98

IEDERE DAG VERSE EIEREN
IN ALLE MATEN O t.e.m. 6

van 12% tot 22 et.

BIJ AANKOOP VAN

150st. 1 cent korting
300 st. 11/zcent korting
600 st. 2 cent korting

PRIMA KLEI AARDAPPELEN

5 KILO BINTJES 0.98 et.
5 KILO EIGENH. 1.49

PEULVRUCHTEN NIEUWE OOGST
bruine bonen 2.60 per kilo
witte bonen
capucijners
groene erwten
split erwten

BIJ

2.95 per kilo
1.75 per kilo
2.- per kilo
2.80 per kilo

5 KG. KORTING

1/1 Veluco appelmoes
1/1 blik Doperwten e.f.
1/1 gebr.'Spercibonen
1/2 blik Worteltjes e.f.

RENAULT
ROB SLOTERMAKER:S

ANTI - SLIPSCHOLEN
ZOEKT VOOR ZO SPOEDIG MOGELIJK

MEDEWERKER (Leeftijd 16-18 jr)
voor het nat houden van de slipbaan en algemene
werkzaamheden.
Inl. 02507 - 44 23 of op de slipschool

„FORTUNA 99

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken

GASGEYSERS -
• Reparaties
GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—6012

HARTELIJK GEFELICITEERD,

Paulus, Alven, Anita Bartling, Dennis Berg, Yvonne Bol, Mildred Busé
Jan Dalman, Johanna v. Diemen, Brigitte Duiyenvoorden, Cornelis v.
Duyn, Ellen Koper, Els Kramer, Marianne Krijgsman, Kasper v.d. Schaft
en Bob van der Vliet,
met jullie snel behaalde (binnen de 3 maanden) ZWEMDIPLOMA in het
Sportfondsenbad 'DE DUINPAN'.

OPGAVE voor de nieuwe ZWEMKURSUS is nu weer mogelijk voor
0 KINDEREN van 6 jaar en ouder event. 4x per week.
• KLEUTERS vanaf 4 jaar event. 3x per week.
% PEUTERS vanaf 2 jaar.

Voor inlichtingen kunt U 02507 - 21 70 bellen, onze kassière is U
gaarne van dienst voor verder informatie. v "
N.B. DE OPENINGSTIJDEN EN DE TARIEVEN VOOR HET WINTER-
SEIZOEN VINDT U IN DE VRIJDAGEDITIE.

n.v. Sportfondsenbad-De „Duinpan"^
iVANAF MORGEN 9 UUR EN WEL ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

79 cent
1.49

89 cent
- 69 cent

PER BLIK
ECHTE BOERENKAAS
KOMT EENS PROEVEN :

jong 75 cent per ons
l. belegen 80 cent per ons
ekstra bel. 89 cent per ons

EEN GREEP UIT ONZE WIJNHOEK
Amontillado 2.98
1/11. Pikeurtje 3.25
Dsseldaler 1.79

VOOR EEN APPEL EN EEN EI
EN WAT DIES MEER ZIJ NAAR :

eierman poeliersbedrijf
A. VISSER GROTE KROCHT 22

ZANDVOORT
MAANDAGS- EN DINSDAGMIDDAGS

GESLOTEN

VERMIST

Reter rode kater, roep-
naam PU K (erg schuw)
Kostverlorenstraat 44.
Tel. 4071 b.g.g. 5711.

NU OOK Ü4~ZANDVÓÓRT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdij k
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

Orig. Camebnantels, Tweedmantels, Mohairs, Velours, etc. etc. PROFITEER VAN DEZE ONGELOOFLIJKE TIJDELTTKE AANBIEDING !

Mevr. J. COLLEWIJN

introduceert voor u
„Het mooiste van
het mooiste"

DAMESMANTELS
COATS

(Uitsluitend Ie
kwaliteit) een
veelzijdige collectie
van plm. 250 stuks.

Mantels in een prijsklasse van f 189,- tot f 345,- in de maten 34 t.m. 50 o.a. met royale
edelbontkragen als nerts, bever, vos, breitzschwanz, ocelot.

Voor .DE MANTELS van f189,- VOOR DE MANTELS tot f 345,-
betaalt u nu slechts v.a ........ 119,- betaalt u nu slechts v.a .......... 169,-

Welke pracht mantel U ook kiest ... U geniet ongekend
voordeel ... en het bespaart U tientallen guldens ! !

o
o
o
o

Algehele radicale
en totale aanbieding

BONTMANTELS mode
'74-'7S

CHIQUE

APART

ELEGANT

MEVR. J. COLLEWIJN mannequin KLEINE

NU MET 10-20-30-40 PROCENT KORTING
(Met volledige schriftelijke garantie)

ENIGE VOORBEELDEN UIT ONZE OMVANGRIJKE COLLECTIE
l "EINDELOZE" BONTMANTELS VOOR OP BROEKPAKKEN 290,-
MOUTONMANTELS 390,- LANGE PERSIANER PATTES

MANTELS 590,-
LANGEYEMENMANTELS...i...fi90,- NERTSDELENMANTELS .890,-

NERTSKOPMANTELS, DIV. DESSINS (uni) JL090,-
PROFITEER, DIT KOMT NOOIT WEER, GRIJP UW KANS ! ! M

HOUTSTRAAT 24 - HAARLEM
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inspraak maar niet te veel
voor nrd buur tbewoners
Het belangrijkste en tevens meest kon-
troversiële punt van de afgelopen dins-
dagavond gehouden gemeenteraads-
vergadering was ongetwijfeld de brief
van de Noordbuurtraad, die bij de in-
gekomen stukken werd behandeld.
Tijdens de debatten over de inhoud
van de brief -een protest tegen de
hervatting van de sloop van een aantal
pandjes in de IMoordbuurt- verdraaide
voorzitter Ma wij n tot tweemaal toe de
feiten,j/vaardoor de buurtraad werd
beschuldigd van het schrijven van per-
tinente onwaarheden.

In tegenstelling tot hetgeen b en w
met de buurtraad had afgesproken
werd de wijkraad pas in kennis gesteld
van de afbraak van een aantal pandjes
in de Swaluëstraat, nadat de sloop al
in volle gang was. In de in allerijl ge-
stelde protestbrief staat dan ook:
'Totaal in tegenstelling met de door u
met de buurtraad gemaakte afspraken
heeft u toch opdracht gegeven tot het
slopen van de panden Swaluëstraat 23
t.e.m. 29, zonder enig overleg of voor-
afgaande informatie met de buurtraad'.

De psp-ppr afgevaardigde LOL) KO-
PER zei, dat het kollege de buurtraad
ruim van te voren over de sloop had
moeten inlichten, omdat aan de wijk
nu de kans om op de afbraak te reage-
ren werd ontnomen. 'De lange, broze
weg naar de volledige inspraak wordt
door deze handelswijze zeker niet be-
vorderd', aldus de zandvoortse radikaal
Ook inspraak nu keurde bij monde van
de heer JANSSENS de veel te late be-
zorging af, juist bij een zo moeilijke
kwestie als de Noordbuurt is.
'Begin juni heeft het gemeentebestuur
een gesprek met de Noordbuurtraad
gehad, welke werd geadviseerd door
iemand van het provinciaal opbouwor-
gaan en het landelijk ombudsteam
voor stadsvernieuwing', antwoordde
burgemeester NAWIJN. De magistraat
vervolgde, dat die avond de buurtraad
was meegedeeld dat enkele panden aan
de Swaluëstraat en de thermometerfa-
briek op korte termijn zouden worden
gesloopt. 'Maar ik weet niet waarom
onze brief zo laat is aangekomen'.
LOL) KOPER (psp-ppr) vroeg toen of
er met de volgende sloopvergunningen
ook alleen maar een brief naar de buurt-
rnad zou worden gestuurd of dat er
eerst met de wijkraad zou worden ge-
praat ? De burgervader antwoordde,
dat er met de Noordbuurtraad is afge-
sproken welke pandjes er gesloopt zou-

den worden en hij voegde daar met na-
druk aan toe 'dat hij niet van plan was
bij iedere stap die het kollege t.a.v. de
wijk zou doen, in overleg met de buurt-
raad te treden'. Hij beëindigde zijn be-
toog als volgt: 'De beschuldiging van de
Noordbuurtraad aan het adres van b en
w is volkomen bezijden de waarheid.
Als de buurtraad op deze wijze meent
te moeten reageren za! er een onwerk-
zame situatie ontstaan'.
Met deze reaktie verdraaide de burger-
meester voor de eerste keer die avond
de feiten, want de buurtraad had alleen
maar aan het kollege gevraagd welke
percelen gesloopt zouden worden. Boven-
dien zette hij met dit antwoord het
door de buurtraad in zijn brief van die
avond, gevraagde gesprek met b en w
op de tocht. Maar de gemeenteraad viel
dit niet op, behalve de heer FLIERIN-
GA (inspr. nu) die vroeg om een onder-
zoek wie er nou gelijk had, de Noord-
buurtraad of het kollege. •
'Laten we het voorstel van de heer Flie-
ringa overnemen', zei toen de magistraat

en vervolgde: 'De raad kan dan het vol-
gende voorstel goedkeuren: dat het de
gemeenteraad"niet is gebleken dat het
kollege de gemaakte afspraken niet
zou zijn nagekomen'. Hiermee ver-
draaide de burgermeester tiet voorstel
van de heer Flieringa en voor de tweede
maal ten gunste van het kollege. Maar
wederom had de gemeenteraad dit
niet in de gaten en nam later op de
avond het voorstel van de burgervader
aan.
Voor het zover was vroeg psp-ppr-er
LOL) KOPER nog, eerst de notulen van
de bespreking die b en w met de buurt-
raad heeft gehad te raadplegen.
Daarop las de burgermeester de passage '
uit die notulen voor, waarin buurtraad-
voorzitter Arie Citroen het kollege vraagt
of er nog gesloopt gaat worden. 'Het ge-
meentebestuur antwoordt dat dit inder-
daad gaat gebeuren.' Maar wat niet in
de notulen staat is de reaktie van Arie
Citroen die fel en minuten lang tegen de
voorgenomen afbraak protesteerde.

jhim

BROMMERS

VER5TEEGE
ZRNDVOOPT

rustieke, eiken
boerenmenbelen
T/an grote klasse:

frankestraat 17
^aarlem/320921

't is altijd . N

de moeïte
waard om even
te kijken bij:
kuik

't/ itttmenr
«. stationsplein 13-15
«^ tel. 6975

raad snel
door agenda
De ingekomen brief van de Noordbuurt-
raad over de hervatting van de sloop
van pandjes in de Noordbuurt bleek
wel het klapstuk van de raadsvergade-
ring, want over de op de agenda ge-
plaatste onderwerpen werd met uitzon-
dering van een drietal onderwerpen
nauwelijks gepraat door de vroede va-
deren.

De drie voorstellen waarover nog wel
werd gesproken waren een aanvullende
garantie geldlening Diaconessen(zieken)-
huis'te Haarlem, de sloop van de voor-
malige pw remise en de vervanging van
cv verwarmingsketels in een tweetal ge-
meentelijke gebouwen.
Evenals bij een voorafgaande gelegen-
heid verklaarde het raadslid P. FLIE-
RINGA van inspr. nu en arts van pro-
fessie, zich tegen het verstrekken van
de garantie voor de geldlening van het
ziekenhuis. 'Ieder ziekenhuis', aldus de
heer F lier inga, "'wil nieuwbouw en be-
paalt zelf de behoefte aan ziekenhuis-
bedden. Dit heeft er in Haarlem zelfs

slaapkamer
Een meeslepende slaapkamer-

meubelshow die elke
interieurliefhebber
gezien moet hebben!

story

Haarlem - Barteljorisstraat - tel. 023/320850

toe geleid dat er in korte tijd drie nieuwe
ziekenhuizen zijn gebouwd, waardoor
nu een overkapasiteit aan bedden is ont-
staan en de kost- en eksploitatie prijs
per bed buiten proporties zijn gestegen.
Als we zo doorgaan wordt ziek zijn on- .
betaalbaar'. De afgevaardigde vervolg-
de zijn betoog met te zeggen, 'dat het
dringend noodzakelijk is dat er een re-
gionaal en door de overheid gevoerd
beleid komt inzake ziekenhuis- en ver-
pfeegakkommodatie. Anders ',zo voor-
spelde de heer Flieringa, 'belanden we
in een komplete chaos'.
Burgemeester NAWJJN was het met de
strekking van het betoog van de heer
Flieringa wel eens, maar meende dat er
t.a.v. de bouw van nieuwe ziekenhuizen
al andere inzichten doorbreken. Momen-
teel kan het al niet meer dat er zo maar
een ziekenhuis verrijst, zei voorzitter
Nawijn.
Hij nam de suggestie van de heer Flie-
ringa over om eventueel een verklaring
op te stellen waarin de raad zich uit-
spreekt tegen de gang van zaken in de
regio, maar hij ontraadde ten sterkste
de gevraagde garantie niet te verlenen.
Met de stem van de heer Flieringa tegen
werd de aanvullende garantie voor ge-
noemd ziekenhuis tenslotte goedge-
keurd.

Bij het voorstel de voormalige remise
van publieke werken in twee fasen te
slopen, informeerde de heer JANSSENS
(inspr. nu) of het gevraagde krediet van
f 88.000,- daarvoor wel toereikend was.
Wanneer het tweede gedeelte van de af-
braak (te) lang op zich laat wachten lo-
pen we de kans dat we door kostenstij-
ging etc. op een veel hoger bedrag uit-
komen. Verder was hij het niet eens
met de door de vvd-er Joustra geopper-
de mogelijkheid om een kontingent wo-
ningwetwoningen op het terrein van
het vroegere pw kompleks te bouwen.
Dit terrein, gelegen naast de algemene
begraafplaats, moeteen rustig gebied
blijven, aldus de heer Janssens.
PW wethouder ATTEMA (vvd) verklaar-
de dat de tweede fase van de sloop waar-
schijnlijk begin volgend jaar zal starten.
Daardoor zal het krediet waarschijnlijk
niet worden overschreden. De raad vo-
teerde daarna het bedrag.

Foto

Frans
Groenheide

eks- wethouder Janssens kapittelde opvolger Attema ....

De onverwachte vervanging van'een cv
verwarmingsketel in het gymnastieklo-
kaal aan de Prinsesseweg deed bij me-
vrouw Hugenholtz de vraag rijzen hoe
het met de andere ketels in de openbare
gebouwen van de gemeente stond. Zij
had er al eens eerder naar geinf ormeerd,
maar nog steeds geen antwoord ontvan-
gen. Portefeuillebeheerder ATTEMA
had de gegevens over de ketels kersvers
bij de hand. Er is door publieke werken
een tienjarènplan opgesteld om alle ke-
tels geleidelijk te vervangen. Voor volgend
jaar staan er drie op het lijstje. Onvoor-
ziene omstandigheden natuurlijk voorbe-
houden.
Alle overige raadsvoorstellen, inklusief
de verstrekking van een krediet van
f 35.000,- voor de aanleg van een speel-
terrein in nieuw noord, werden door de
raad zonder hoofdelijke stemming aange-
nomen.

RONDVRAAG
In de rondvraag vroeg de socialist Van
der Heijden naar de stand van zaken
m.b.t. het instellen van het naaktstrand
en hij wilde ook graag weten of de
officier van justitie op eigen initiatief
had 'ingegrepen' of dat hij van hoger-
hand een wenk had gekregen. Dit
laatste wist de heer Nawijn niet en
wat de situatie t.a.v. het naaktstrand
betreft: de kwestie is nog steeds in
studie.

PVDA wethouder AUKEMA wilde even
kwijt dat de pers een paar verkeerde be-
richten de wereld had ingestuurd. Een
van die berichten was dat er bij de ge-
meente een plan was ingediend voor de
bouw van elf bejaardenwoningen in de
Noordbuurt. Maar volgens de heer Auke-
ma had de gemeente een dergelijk plan
niet ontvangen.
Aan het eind van de rondvraag onder-
hield eks-wethouder JANSSENS zijn op-
volger in b en w Attema over diens op-
merkingen in een kranteninterview aan
zijn (Janssens) adres. Daar kwamen een
paar vriendelijke opmerkingen in voor,
maar ook een pertinente onjuistheid
over mijn beleid inzake het circuit, al-
dus de heer Janssens. Ik heb bij de
kwestie van de toevoeging van enkele
perceeltjes duinterrein aan het circuitge-
bied niet tegen de racebaan gestemd,
zei de heer Janssens, maar ik meende
dat die overdracht geen zaak van b en w
maar van de raad was. Over grondtransak-
ties dient in allereerste instantie de ge-
meenteraad te beslissen. De heer Attema
zegt zelf een man van weinig woorden
te zijn, maar dan moet hij niet zo ouwe-
hoeren, besloot de inspr. nu afgevaar-
digde.

eanduaorrse haeranrj



provincie
kan geen
maken tegen

Het provinciaal bestuur van IMoord-
Holland zou wel een vuist willen ma-
ken en uithalen in de richting van het
zandvoortse circuit, maar men krijgt de
vingers niet in de handpalm. De provin-
cie kan niets tegen de racebaan en het
lawaai ondernemen omdat aan alle for-
maliteiten lijkt te zijn voldaan.

Zo kan men de konklusie formuleren
aan het slot van een debat over deze
kwestie door de sub-kommissie voor
de geluidshinder, afgelopen maandag
in het haarlemse provinciehuis aan de
Dreef. De onmogelijkheid om iets te
ondernemen tegen de zandvoortse ge-
luidsplaag maakt een behandeling van
de zaak tot een schijnvertoning of
spiegelgevecht. De voorzitter van de
sub-kommissie voor de geluidshinder,
gedeputeerde dr. ir. Uff, noemde het
dan ook een frustrerend debat. De pro-
vincie staat nu eenmaal machteloos
maatregelen te nemen die een eind ma-
ken aan de lawaaioverlast. De voorzit-
ter wees er verder op dat er nog geen
harde normen zijn op grond waarvan
men iets tegen de herrie van het circuit
kan doen. Wat er wel is, maar waar men
nauwelijks wat aan heeft, zijn vage richt-
lijnen. Wellicht opent de wet op de

nieuws
kort & klein
• Hoewel de feestelijke Dierendag op
vrijdag 4 oktober valt, zal door de
'Vereniging van het Welzijn der dieren'
op zaterdag 5 oktober a.s. een stand
worden opgericht op het Raadhuis-
plein, waar van alles, dat verband houdt
met Dierendag, zal worden verkocht.
Zelfs zullen er enige jonge katjes gra-
tis te verkrijgen zijn.
Een en ander zal worden begeleid door
een gezellig muziekje, zodat het de
moeite waard is om a.s. zaterdag even
over het Raadhuisplein te wandelen.

familieberichten familieberichten

Heden is toch nog onverwacht tot onze droefheid van ons heengegaan
onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

LEENTJE KOPER
weduwe van Arie Molenaar

in ouderdom van 92 jaar.
Uit aller naam:
M. Visser- Molenaar

Zandvoort, 30 september 1974.
Potgieterstraat 12

De teraardebestelling heeft op donderdag 3 oktober plaats gehad.

luchtverontreiniging nog perspektieven
om tegen het lawaai op te treden, al-
dus ir. Uff.
Het circuit was op de agenda van de
kommissie geplaats in verband met
klachten die door het anti-circuit-komi-
té tegen de geluidshinder bij de provin-
cie waren ingediend. Toch leverde de
openbare diskussie nog een verrassing
op. Bekend werd dat het anti-circuitko-
mité van plan is 'n gerechtelijke procedure^
aan te spannen tegen de Cenav, de eks- f
ploitant van het circuit. Men zal probe- l
ren te bewijzen dat de inbreuk die het V,
circuit doet op de privacy van de men- ••

• Maandagmiddag gingen twee houten
materiaalloodsen bij het in aanbouw
zijnde flatgebouw aan de Lorentzstraat
geheel in vlammen op. De brandweer
kon tegen de snel om zich heen grijpen-
de vlammen niet veel uitrichten en er
bleven alleen wat verkoolde planken
over. De politie,-die een onderzoek
instelt naar de oorzaak van de brand,
denkt dat het vuur ontstaan is door met
lucifers spelende jeugd.

voor abonnement
bellen 2135

Op 8 oktober 1974 vieren wij in dankbaarheid het 40-jarig ambsjubileum
van mijn man en onze vader en grootvader

KLAAS TILSTRA MZ.

Gelegenheid tot feliciteren in het Jeugdhuis achter de Ned. Herv. Kerk
te Zandvoort, van 16,30 tot 18.30 uur.

A.J. Tilstra van Klaveren

Marten, Jeanne, Klaas en Anne
Nicen Corrie
Wiebe en Cobi

Zandvoort
A.J. v.d. Moolenstraat 78.

sen : het bederf van het woongenot
door onverdragelijke herrie, een 'on-
rechtmatige daad is.
Het is voorgekomen dat de rechter de
eis toewees van een reklamant tegen ge-
luidsoverlast op grond van een 'onrecht-
matige daad'.
Wat de bewijslast t.a.v. de herrie van het
zandvoortse circuit betreft zal o.m. wor-
den geput uit de cijfers van het rapport
van het akkoestiese buro Melzer, waar-
in wordt gemeld dat op de racebaan ge-
luidswaarden van meer dan tachtig deci-
bel zijn gemeten.

verklaring
aktie-komite
noordbuurt

huisdier-.
een onbeschermd
beroep
We hebben een moederdag en een vader-
dag, we vieren 1 april, we hebben recht
op onze vakanties, en pas op dat je
daar niet aan komt. We hebben onze
snipperdagen, we lopen in de ziekte-
wet, kortom, om maar eens een afge-
zaagd cliché te gebruiken, wij zijn ver-
zorgd van de wieg tot aan het graf.

We hebben ook een dierendag, maar
heeft u er wel eens bij stilgestaan dat
bijv. 'huisdier' zijn een absoluut on-
beschermd beroep is ?
Wat de grotere huisdieren betreft, zoals
de koeien en de varkens dat wil nog
wel eens loslopen, want daarin zijn
de centjes geïnvesteerd en kom een
mens niet aan zijn centen, want dan
ben je nog niet gelukkig.
Nee wat die grotere huisdieren be-
treft, dat loopt meestal nog wel los.
Want dat werkt als een boemerang:
zorg je niet goed voor ze, hebben ze
geen schone stal, worden ze niet op tijd
gemolken, krijgen ze niet het juiste
voer, dan loopt de produktie terug, en
daarvoor kijken we wel uit.
Maar dat kleine grut, waar je helemaal
niets voor terug krijgt, niets dan een
beetje aanhankelijkheid, dat heeft het
nog wel eens zwaar, te verduren. Wat
die wieg betreft dat loopt meestal
nog wel los. Want zo'n kleine slemiel,
zo'n balletje poetskatoen, dat nog am-
per op zijn pootjes kan staan, roept in
de regel de beste gevoelens in ons wak-
ker.
Maar kleine kinderen worden groot en
krijgen -net als wij trouwens- hun
minder prettige hebbelijkheden. En
dan heb je vaak de poppen aan het dan-
sen. Als je zo'n jong diertje mee naar
huis neemt, vergeet je dikwijls, dat je
daarmee een verantwoording op je
neemt, die zo'n slordige veertien jaar
duren kan.
En weet u wat het nare is ? Katten en
honden en ander klein vee hebben geen

vakbond. Zij kunnen niet naar Den
Haag, zij kunnen niet met spandoeken
het Binnenhof op. Zo van : Wij willen
's nachts binnen, of wij eisen een schone
bak. Nee, ze zijn met handen en voeten
aan ons gebonden, ze zijn helemaal van
onze goede of slechte bui afhankelijk en
daarom, zoals ik al zei : wat die wieg be-
treft, dat loopt nog wel los, zolang ze zo
lief en zo klein zijn, kunnen we nog wel
alles van ze verdragen. Maar dan

Het komt maar al te vaak voor, dat ze
voordat ze aan dat graf toe zijn, door
een heleboel ellende zijn gegaan. Het
leven is geen lolletje en zeker niet voor
huisdieren, die ongelukkigerwijs terecht
zijn gekomen bij mensen, die denken
dat ze een stuk mechaniek, een stuk
speelgoed in huis hebben gehaald, zon-
der gevoel, waar ze maar naar willekeur
mee kunnen handelen.
Niks hoor, ze leven net als wij, ze heb-
ben gevoel, net als wij, ze hebben be-
hoefte aan vriendelijkheid, net als wij,
ze hebben verzorging nodig, net als wij.
En als je ze dat niet geven kunt, blijf
dan van ze af.
Geen vakbond dus, maar wel Dieren-
dag, opdat we daar allemaal eerïmaal
per jaar eens even bij stil staan.

G.H.

Een nieuw kollege, een nieuw beleid.
Maar dan een beleid van weinig praten
en overleg; meer een beleid van je vuis-
ten gebruiken en het kwistig laten
rondslingeren van de mokershamer op
de noordbuurt!
Dat dit kollege van plan is alleen zijn
-slopers- wi! aan de noordbuurtbewo-
ners op te leggen is nu volkomen duide-
lijk, schrijft het aktiekomité in een he-
den uitgegeven persverklaring.

Want waar blijven de door het gemeen-
tebestuur toegezegde resultaten van hun
onderzoek naar de overlevingskansen
van 26 oude pandjes in deze wijk ?

Half september zoude de uitkomsten
van dit kwaliteitsonderzoek gereed
zijn. Nu, begin oktober is daar nog
niets over bekend!
En waarom liet het kollege de noord-
buurtraad geen ruimte om op de af-
braak van de panden Swaluëstraat 23
t.e.m. 29 te reageren ? Waarom werd
de buurtraad over de sloop pas inge-
licht toen de moker al op deze huizen
was gevallen ? Bovendien heeft de ge-
meente nagelaten het provinciaal op-
bouworgaan en het landelijk ombuds-
team voor stadsvernieuwing (LOS) en
de architekten Reinbergen, Schipper en
v. Oosterum, instanties en personen
die de noordbuurtraad adviseren, hier-
over in te lichten. In een zo kontrover-
siële kwestie heeft het kollege, diegenen
die ander gedachten en wensen m.b.t.
de noordbuurt hebben niet in het over-
leg van de voorgenomen sloop betrok-
ken noch hun tijdig daarover ingelicht,
in sommige gevallen zelfs nagelaten dat
te doen ! Een staaltje van onbehoor-
lijk en ondemokraties bestuur.

Foto Frans van Loon

Waarom heeft de gemeente nooit ge-
werkt aan de suggesties van André
Tomson van het LOS 7 Hij gaf twee -
methodes aan om bij het rijk subsidie
te verkrijgen voor het opknappen van
de oude huisjes in de noordbuurt.
Waarom ? Omdat het kollege niet wei-
willend is naar de argumenten van de
buurtraad te luisteren en hun volkomen
negeert!
Eerst zei de burgermeester, dat de ge-
meente op iedere zinnige gedachte van
de kant van de buurt in zou gaan. Nu is
het, dat het kollege niet van plan is om
bij iedere stap die er m.b.t. de noord-
buurt wordt gezet, de buurt daarbij te
betrekken. Kennelijk denkt het kollege
dat zij groot van geest is en visies te be-
zitten die boven de bevattingsvermogen
van de noordbuurt en haar adviseurs
uitgaan ! Maar tegelijker tijd lijkt zij
zich achter de woorden van de nieuw-
bakken wethouder Attema te verschui-
len; dat er niet zo veel 'geouwehoerd'
moet worden, maar ook wel eens 'je
vuisten' moeten worden gebruikt.

H.W. L.W. H.W. L.W.

4okt.
Bokt.
6okt.
7okt.
8okt.
9okt.

10okt.

04.40 00.37
05.15 01.10
06.00 01.56
06.34 02.22
07.28 03.10
08.33 04.06
09.55 05,11

17.00
17.33
18.12
19.00
19.53
21.04
22.30

12,55
13.20
14.00
14.40
15.14
6.20

17.44

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
Zaterdag 5 en zondag 6 oktober:

Zr. de Roode, Noorderstraat 30
Tel. 63 58.

kerkdiensten
GEREF. KERK
zondag 6 oktober:

10.00 uur: ds. J. de Waard
19.00 uur: ds. Jos Los van
Leimuiden.

HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag 6 oktober

10.30 uur: ds. C. Mataheru
10.30 uur: Jeugdhuis, Jeugdkapel.
Kol lekte: Kerk en Israël.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 6 oktober

10.30 uur: hr. G. Vlutters
Uithoorn.

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komst.

VOLLE EVANG.GEMEENTE
Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misvie-
ring.
Zondagmorgen 11 uur,: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

burgerlijke stan
Geboren: Damëlle, dv B.H. Pastor en

W.A. Keur.
Overleden: geen.
Ondertrouwd: Bertus Willem Kwant

en Marijke Adriana Schuiten; Martin
Pierre Felix Marie v.d. Hulst en Jeannet
te Paap,'Alfred Leef lang en Klasina Kof
man.

Gehuwd: Marten Antonides en Rita
van Duijn.

Geboren buiten de gemeente: Michel
Maurice, zv E.A. Bodok en M.J. Lensen,
Moyra Joanne, dv J.J. Koops en S.E.
Griff iths; Jessica, dv J.J. Munnikhuis en
l.M. Keur; Monique, dv. J.A. v.d. Werke
en G.C. Weder; Niels Rob, zv R.C. Paard
kooper en N.C. Eldering; Eva, dv J. Ko
per en A.P.M. v.d. Drift.

Overleden buiten de gemeente: Jan
Martien Reussien, oud 82 jr. gehuwd
met S. Nieuwenhuizen; Jacob Jansen
oud 83 jr. gehuwd met F.J. Beun; Frans
Heinrich Penaat, oud 69 jr. gehuwd ge
weest met J. de Vries.



groeten uit zandvóort

ZANDVÓORT. - Zeestraat

Huizen in de Zee-
straat, waarvan ve-
len zich nog wel
de bewoners zul-
len herinneren :
horlogemaker Trom
petter in het eerste
huis rechts, dokter
Stoppelaar in het
volgende, terwijl
de z.g. Mosterd-
huizen links op
de kaart eigendom
waren van de fami-
lie van Keeren

Shell-station:

uw *°°±!:Sk,w vooru .̂ • - ,

SHELL QUICK SERVICE Bedrijf "DUINZICHT", Expl. B.M. Bakker
Dr. G.A. Gerkestraat 80 - Zandvóort - 02507 - 3287

door
de
koerant

zie
je
meer

wm«*w*^.HOV \even een.

play
B ..jj yorw

-\n
dehypermou-.-
met de allernieuwste
tomaten staatvooru
openlnamsterdam
eninzandvoort.

|A. Compleet met
^ aansluitmateriaal

V^f\A7Slt*nrilfïCF en schakelpaneelvlei Wrtiimiig met rood
controlelampje.

zolang
de voorraad
strekt

Diplomaten-
koffer
Stevig
aluminium
frame.
Binnenzijd
ingedeeld
in 2
vakken.

Shell accu

Met
24 maanden garantie.
„Drooggeladen", dus u
kunt 'm in voorraad
kopen en bewaren tot
u 'm nodig hebt.

Ruitensproeier
antivries

ruiten-
sproeier
antivries

Voorkomt
bevriezing
van uw ruiten-
sproeier tot-23°C.

280
t

Hulp-start
kabelset
Met koperen kern
Om accu's door
te verbinden bij
startmoeilijkheden.

SHELL QUICK SERVICE BEDRIJF "DUINZICHT" EXPL. B.M. BAKKER
DR. GERKESTRAAT 80 / ZANDVÓORT / TEL. 02507 - 32 87

SHELL STATION GEERLING
BOULEVARD BARNAART / ZANDVÓORT / TEL. 02507 - 50 98

Lengte 2,50 m
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PHILIPS

van philips met een prachtige
grootbeeld 56 cm. beeldbuis,
de kleuren: philips-kwaliteit,
alsof u naar de werkelijkheid
zit te kijken, ook dit apparaat
is uitgerust met transistors: geen
warm worden en een langere
levensduur, de bediening is ook
philips-kwaliteit; 6 yoorkeur
tiptoetsen, verder niets te rege-
len of bij te stellen, in noten-
houtenkast met ekstra luid-
sprekeraansluiting

kontantvoordeel 300."
voordeelprijs 2095."

22 RH 741 22 RH 802

tuner/versterker tuner/versterker
grammofoon

een philips (= Ie klas) kwaliteit
tuner/versterker, muziekver
mogen 2 x 17 W, f m, lange-,
midden- en kortegolf, schuifre
gelaars voor fysiologiese volu
meregeling. ingebouwde voor

: versterker, diverse aansluitingen,
kompleet met 2 dubbelkonus
luidsprekerboxen in kast van
notehoutfineer .*"7̂ 1 C

kontantvoordeel

voordeelprijs
588.-

grammofoon
een philips hifi tuner/versterker/
grammofoon combinatie,
muziekvèrmogen 2 x 18 W. fm,
lange-, midden- en kortegolf,
uitschakelbare fm-instelling
met 5 voorkeurtoetsen. diverse
aansluitingen en de
mogelijkheid voor stereo 4.
kompleet met transparant

1295.-
kontantvoordeel OU/«~

voordeelprijs
988.-

22RB841

tuner/versterker
cassetterecorder
een philips stereo tuner/ver-
sterker/cassetterecorder combi-
natie. fm, lange-, midden- en
kortegolf, vier schuif regelaars
voor continu volume- en tóon-
regeling. ingebouwde cassette-
recorder voor stereo- en mono-
opname en weergave, automa-
tiese bandstop en pauzètoets.
diverse aansluiting *\g*f
en met aangepaste xU*% •»
luidsprekerboxen Oc7(r«

kontantvoordeel

voordeelprijs
758.-

't zekere voor't onzekere haarlem/ged.oude gracht 11b/tegenover de raaks /(023)311140

•

zege voor lions

Foto Frans van Loon

In een goed bezochte Pellikaanhal is het
Typsoos-Lions gisteravond gelukt buurman
Levi's op de valreep te verslaan met 89 -- 87 pnt.

Een Levi's dat mede door het vertrek van o.a.
Kalis toch wel de brille van vorige jaren kwijt
is. Typsoos startte met de basis Freeman,
Bartolome, Kroder, Ruijsenaars en Leijsner.
Coach Henny Blom had dus zijn topspel-
verdelers Vrolijk en Hoeksma in eerste
instantie op de bank gelaten.
De eerste vier minuten kwamen de leeuwen
niet tot scoren, maar in de achtste minuut
passeerde men Levi's en daarna bouwden de
zandvoortse basketballers een schitterende
voorsprong op van maar liefst elf punten.
Nadat de scoringsmachine van de gasten
bijna vijf minuten had stil gestaan kwamen zij
in de laatste twee minuten terug ( 44 - 41 ).
De eerste periode na de thee werd een
boeiend en enerverend duel tussen twee
gelijkwaardige tegenstanders. Levi's speelde
1—3—1 met Hagens op de achterlijn en '
Fox was daarbij de grote animator.
Langzaam maar zeker leek Levi's de zand-
voortse ploeg in de greep te krijgen
( 16 min. 78 - 81). Zij rekenden echter niet
op een briljant schietende Lex Kroder en een
goed draaiende Vic Bartolome. Met nog 100
sekonden te spelen was de stand 86 - 85.
Bij een gemiste strafworp werd de stand
87 - 85. En in een van spanning bol staande
sporthal wist Typsoos de winst in huis te
houden.

henk
steegman
fTT T^TT*T"» T TT^TVT ^̂ «̂ ^SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

VIDEO RECORDER
VOOR TV-PROGRAMMA OPNAMENS

TE KOOP
TELEFOON 6177



IB W-enquête
geluidhinder in
en om de woning

vrijdag 4 oktober 1974

dnirojepérs

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-58-17. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

TE HUUR gevr. voor mid-
delbaar echtpaar kam. m.
gebr. v. keuken en vrije op-
gang, plm. f 300,- p. mnd.
J.H. v. Boekei, Kostverlo-
renstraat 65, tel. 6295.

TE KOOP kompl. 2 pers.
bed. Tel. 2598.

Huish. hulp gevr., 1 of 2
ocht. p.w. Mevr. Zaayer,
Regentesseweg 6;

FIRMA INTERVOER
OUDE METALEN ENZ.

Telefoon 02507 - 62 95.
ZANDVOORT

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk^

F.M.VAN DEURSÈN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK W ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET.
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't(kl̂ ^^
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1—3 • Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessels
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 60 92 - Haarlem

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per rr»2
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT

Zwanenburgerdijk 422
Zwanenburg

Tel. 2907-5117.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023—377767.

TE KOOP stapelbed met
matras, f 25,-, Bredero-
destraat 26.

TE KOOP aangeb. mini
850 eerste eigenaar, 51000
km. midden '71, i.^.g.st.
Flemingstraat166na 19.00u.

TE KOOP 3 DRU-gevelgas-
kachels en geiser. Tel 5491.
Kostverlorenstraat 35.

TE KOOP enig meibilair
en porselein en gaskachel
Zandvoortselaan 23A, tus-
sen 12.00 en 15.00 uur.

TE KOOP pr. VW '65, te-
vens bl. kinderwagen met
uitzet. Swaluestraat 5a.
Tel. 47 42

TE HUUR gevr. zomerh. /
etage. Liefst in centrum.
Bellen na 6 uur : 5521.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van L-ennepweg 75

VOOR H ET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN - HALLEN

telefoon 4586

Voor uw pers. lening of
financiering: tel. 6574.

Stoffeerderij
DE GREBBER

Pakveldstraat 34. Tel. 3740.

sport-ipel sport--spel
Het wedstrijdprogramma voor dit weekend van de basketballvereniging
Typsoos - Lions luidt als volgt:

Eredivisie heren:
Morgen, zaterdag 5 oktober in Den Bosch Sperry Remmington - Typsoos
Lions, aanvang 20.30 uur.
Heren 3
Morgen, zaterdag 5 oktober in Umuiden Akrides 5 - Typsoos Lions 3,
aanvang 20.45 uur.
Junioren:
Morgen, zaterdag 5 oktober. Hoofddorp B - Typsoos Lions C in Nieuw
Vennep, aanvang 15.00 uur.
Adspiranten:
Morgen, zaterdag 5 oktober, Lisse A - Typsoos Lions A in Lisse, aanvang
16.15 uur en eveneens morgen Lisse B en Typsoos Lions B, aanvang 17.15 u.

Uitslagen 28 september j.l.:
Senioren:
Frisol - Typsoos Lions
Typsoos L - H.C.C. 2
Typsoos L 2- H.C.K. 4
Typsoos L - H.O.C. 2
Typsoos L - Akirdes 4
Typsoos L - Antilopen 3

92- 102
29-31
35- 19
56- 42
24- 63
23- 26

(heren erediv.)
(dames)
(dames)
(heren)
(heren)
(heren)

In opdracht van het Ministerie van volks-
gezondheid en miljeuhugiëne wordt mo-
menteel door het Instituut voor bestuur-
wetenschappen een onderzoek verricht
naar de geluidshinder in en om de wo-
ning. Het onderzoek heeft tot doel, voor
zover het deze geluidhinder betreft, in
de juridiese en bestuurlijke sfeer sugges-
ties te doen, e.e.a. mede in verband met
een Wet op de geluidhinder, aan de voor-
bereiding waarvan thans op het departe-
ment wordt gewerkt.

In de kommissie die het onderzoek be-
geleid hebben vertegenwoordigers van
de departementen van volksgezondheid
en rniljeuhygiëne en van volkhuisves-
ting en ruimtelijke ordening zitting;
daarin is voorts naast het instituut voor
wetenschap der politiek van de Univer-
siteit van Amsterdam ook de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten ver-
tegenwoordigd.
Naar de mening van de onderzoekers van
het l BW kunnen slechts zinvolle aanbe-
yelingen worden gedaan, indien van
'hard' onderzoeksmateriaal gebruikt
wordt gemaakt. In verband hiermee
heeft het instituut besloten tot het in-
stellen van een schriftelijke enquête
onder een aantal funktionarissen die
op gemeentelijk nivo direkt of indirekt
gekonfronteerd worden met geluldhin-
dervraagstukken in en om de woning.
Een bruikbare steekproef onder een
9roep funktionarissen, die bij het ge-
meentelijk of regionaal bouwtoezicht
zijn betrokken, kon worden verkregen
door o.m. de steun van de Hinderwet-
bouwtoezichtvereniging, welke welwil-

lend de ledenlijst van de vereniging be-
schikbaar stelde.
In het enquêteformulier zijn in eerste
instantie vragen voorgelegd die de ge'
luidhinderproblematiek in algemene
zin betreffen in de gemeente waar de
ondervraagde werkt. Vervolgens zijn
vragen gesteld over het funktioneren
van de gemeentelijke of regionale
instanties die met het bouwtoezicht
zijn belast. In detailvragen wordt inge-
gaan op de aandacht voor akoestiese
aspekten tijdens het zgn. vooroverleg, de
akoestiese kontrole op de bouwplaats, de
akoestiese eindkontrole voorafgaande
aan de oplevering van de woning.
Ten einde na te gaan in hoeverre de per-
sonele bezetting en outillage van de ge-
meentelijke dienst toereikend is, zijn
ook hierop enkele vragen toegespitst:
geïnformeerd wordt naar de personele
bezetting, het aanwezig zijn van ge-
luidsdeskundigen op het terrein van
de woningbouw, de behoefte aan deskun-
digheid, de beschikking over geluid-
meetapparatuur etc.
Aparte vragen zijn opgenomen over het
wettelijk instrumentarium dat de ge-
meentefunktionaris ter beschikking
staat. Het gaat hier om de Bouwveror-
dening en de Voorschriften en wenken
voor de gesubsidieerde woningbouw,
die beide in akoesties opzicht geba-
seerd zijn op-de norm NEN 1070 van
het Nederlands normalisatie-instituut.
Hoewel het enquêteformulier niet de
gehele geluidshinderproblematiek in en
om de woning bestrijkt, hopen de on-
derzoekers toch tot een zo volledig
mogelijke inventarisatie van knelpun-

ten in de gemeentelijke sfeer te ko-
men. Op basis van o.m. een analyse
van het cijfermateriaal za! getracht
worden de mogelijkheden tot verbete-
ring in de juridiese en bestuurlijke sfeer
aan te geven.
Beperkte tijd en mankracht maakten het
trekken van een verantwoorde steek-
proef noodzakelijk. Dit impliceert dat
niet allen die bij het gemeentelijk bouw-
toezichtzijn betrokken, een enquêtte-
formulier (hebben) ontvangen. Wie ge-
interesseerd is in het onderwerp 'geluid-
hinder in en om de woning', buiten de
steekproef valt en meent een belang-
rijke bijdrage te kunnen leveren aan het
onderzoek door een enquêtteformulier
in te vullen of via andere weg informa-
tie te verschaffen, kan een enquêttefor-
mulier aanvragen bij c.q. kontakt opne-
men met drs. DJ. Flaman, Instituut
voor bestuurswetenschappen. Oranje-
straat 8, 's-Gravenhage (telefoon 070-
62 45 51, toestel 362).
Diegenen die binnen de steekproef val-
len zullen medio deze maand het enqu-
êtteformulier ontvangen.

Jeugd:
Typsoos L - Hoofddorp
Typsoos L - Levi's Flam.
Typsoos A - Cronjé Shots
Typsoos B — Sea Devils B
Typsoos B - Rac. Beverwijk A

41 — 14 (Jongens welpen)
22 - 80 (jongens asp.
59 - 27 (jongens jun.)
4 4 — 1 2 (jongens asp.)
19 - 24 (meisjes jun.)

Een groep jongens en meisjes van de
gymnastiekvereniging OSS zal a.s. zon-
dag 6 oktober deelnemen aan gymnastiek
wedstrijden, die tergelegenheid van het
90-jarig bestaan van de helderse gym-
nastiekver. 'Pro-Patria' in de stad van

herkomst worden gehouden. Op zater-
dag 12 oktober zal do selektie van de
OSS-meisjes present zijn bij de jaar-
lijkse wedstrijden lange ma,t springen
van de Kennemer Turnkring.
De ontmoeting vindt plaats in Umuiden.

De enige in Zandvoort
vervaardigde en uitgegeven koerant,
onafhankelijk en met een eigen stijl
en karakter is de
ZANDVOORTSE KOERANT



REKREATIEF OF VRIJZWEMMEN IN ZWEMBAD "DE DUINPAN"

ZONDAG 10.00 -13.00

MAANDAG - 8.00-10.00
11.30 -14.00
12.00 - 13.30 (alleen diep gedeelte)
18.15-20.15

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

x 12.00 - 13.30 (alleen diep gedeelte)
18.00 -19.45
20.00 - 21.00 Dames uur

x 10.00 - 11.00 Dames uur
11.00 -12.00
13.00-17.30
18.00 - 19.00 Zwangerschaps uur
19.00-20.30

x 13.00-16.00

x 20.00 - 21.00

9.00 -12.30
13.30-17.00

Wijzigingen voorbehouden.
x Gedurende de schoolinstructie van 8.00 - 12.00 alleen een ge-

deelte van het diepe bassin.
Toegangsprijs losse baden f 2,25

10 Badenkaart f 18,-.

n.v. Sportfondsenbad
„De Duinpan"Vondellaan 57

Zandvoort
Telefoon 02507-21 70

M
LidNBM
LidMCCi

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Klein en groot
eten
v.d. Werf f' s
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

voor al uw wanden
Voor al Uw WANDEN een eigen SFEER

met

DECORATIEVE SIERPLEISTER

voor schoorsteen en wand

LAKVERF - ZIJDEGLANS -.GRONDVERF - MUURVERVEN
in vele fantastische kleuren

PLAFONDTEGELS 50 x 50 SIERKURK 30 x 90

BEHANG
modern - intiem - gezellig - klassiek

staalboeken ter inzage

ZO - PAS KAMERTAPIJT
elke gewenste breedte - pracht dessins vanaf f. 22,50 p.m

vraag de stalen

ALUMINIUM JALOUZIEEN
24 kleuren - 5 jaar garantie

STORMVASTE ZONNESCHERMEN
6 kleuren / schimmelvrij doek

GEGARANDEERD ROESTVRIJ

BIJ DE vakman
SCHILDERSHAL C.J.PAAP
HOFDIJKSTRAAT 24
(Dicht bij ons zwembad)
Tel. 2206

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-iiutallaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKE8TRAAT 18 - ZANDVOORT - TBLEFOON 3270

CENTRALE VERWARMING
TiCHNISCH INSTALLATIE BUMEAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamtrlmgh Onnesstraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gtdipl install Erk A C lid

AARDOAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVICS RN LEVERING

ZEireOUWPAKKETTEN

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 50 54. b.g.g. 28 45.

l Dirk van den Broek
Superslijterijen

BINNEN KORT OOK IN

Zandvoort
Wij zoeken een

aktieve beheerder
die bekend is met het zelfbedieningsvak en die van
aanpakken weet, hij dient in het bezit te zijn van
het slijtersvakdiploma.

Heeft u interesse ?
Maak dan een afspraak met de heer M. v.d. Wal,
tel. (020) - 82 12 20 of schrijf een briefje aan:

DIRK VAN DEN BROEK DRANKEN B.V.
POSTBUS 9619, AMSTERDAM; op de
enveloppe vermelden: S.L.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—26 05 33

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. /104.300,— tot / 145.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsstraat 11 - ToUfoon 5531

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
m
[üdNBMj

De FAVAUGEPLEIN 43 Zandvoort Telefoon 27 56
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

E. van der Linden
INTERIEURVERZOROJNG

DE DE8SO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
W**t*rparkstraat »4 • Zwdvoort • Telefoon 4073

Zax&d^oortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * «n 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur J
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nieuws
kort & klein

woelwaters
vierden feest

groot-
bentveld
OF HET FAILLISSEMENT
VAN DE INSPRAAK

Na de mislukte inspraak van de bewo-
ners van de Noordbuurt bij de uitvoe-
ring en aanpassing van het sanerings-
plan voor de buurt dreigt nu ook de
inspraak van een aantal partikulieren
bij het behoud van Groot Bentveld -
het uit 1700 daterende landhuis op
de buitenplaats Groot Bentveld - af te
stuiten op de onwil van het zandvoort-
se gemeentebestuur om te praten.

Begin dit jaar hebben bewoners van
Bentveld en naaste omgeving, die zijn
verenigd in de Stichting tot Behoud
van Groot Bentveld, een door archi-
tekt van Kempen ontworpen plan voor
het herstel van het landhuis het licht
doen zien dat als een alternatief kan
worden beschouwd van het plan van
de gemeente Zandvoort voor Groot
Bentveld. Het plan van de stichting be-
helst de bouw van een aantal kleine
bungalows, afzonderlijk en in groep-
jes, die qua stijl passen bij het land-
hu is. Op deze wijze wil men aan de
gelden komen die nodig zijn om het
hoofdgebouw van Groot Bentveld te
restaureren en in oude luister te her-
stellen. Verder wil de stichting hetter-
rein van Groot Bentveld als wandel-
gebied voor het publiek openstellen
en van het landhuis een ontmoetings-
centrum maken. Het plan van de
stichting en dat van de gemeente Zand-
voort zijn enige tijd geleden voorgelegd
aan de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg, die het buiten op de monu-
mentenlijst heeft laten plaatsen. Bestu-
dering van beide projekten door monu-
mentenzorg heeft er toe geleid dat voor
vandaag een bespreking is vastgesteld
met alle belanghebbenden over de kan-
sen voor herstel van Groot Bentveld.
Voor dit gesprek werd de Stichting
tot Behoud van Groot Bentveld niet
uitgenodigd door het kollege van b en
w. Volgens een mededeling in het
Haarlems Dagblad van jl. zaterdag
wordt de stichting door het gemeentebe-
stuur niet als 'direkt belanghebbende'
beschouwd. Verder stelt de gemeente
zich op het standpunt dat er slechts •
sprake is van één plan en dat is het
plan van de gemeente Zandvoort. Het
andere plan zou ter elfder ure zijn in-
yediend niet volgens de gebruikelijke
weg. De Stichting tot Behoud van Groot
Bentveld, die zo'n aktieve rol speelt bij

de pogingen Groot Bentveld van de on-
dergang te redden, is dus niet bij het ge-
sprek aanwezig. En dat wordt niet alleen
door het bestuur van de stichting maar
ook dopr Monumentenzorg betreurd.
Een funktionarïs van Monumentezorg
verklaarde 'het bijzonder zinvol te
achten dat een organisatie die zich in-
zet voor het behoud van het kuituur-
monument Groot Bentveld, bij het ge-
sprek aanwezig is'. Het dringt zo lang-
zamerhand ook tot de buitenwacht door
dat de gemeente Zandvoort aan in-
spraak door de bevolking een broertje
dood heeft.

• Op vrijdag 25 oktober a.s. organi-
seert het revalidatiecentrum voor zwaar
lichamelijk gehandikapten 'Nieuw-Uni-
cum' aan de Zandvoortselaan een grote
show-kabaretavond met een ijzersterke
bezetting uit de amusementswerels, zo-
als Johnny Kraaykamp, het trio Henny
Langeveld, de Rifa's, Conny Vink, Peter
Piekos en Ronnie Tober. De teogangs-
kaarten, die f 10,- per persoon kosten,
kunnen vanaf heden worden besteld bij
de kulturele dienst van Nieuw Unicum
en op de avond van de voorstelling aan
de kassa. Leden van de zandvoortse ver-
enigingen en klups kunnen het optreden
van de artiesten tegen een gereduceerd
tarief bijwonen.
De avond begint om 8 uur.

• De inzamelingsaktie ten bate van het
Prinses Beatrix Fonds (bestrijding polio)
heeft in Zandvoort f 3.687,37 opgebracht
De plaatselijke organisatoren van de kol-
lekte brengen dank aan de kollektanten
en gevers voor dit fraaie resultaat.

• Bij een inbraak in de nacht van zater-
dag op zondag in het circuitrestaurant
werd een aantal flessen drank ontvreemd.
Ook werd de toegang geforceerd van een
houten konsumptietent op het terrein.
Hier kon men niets van zijn gading vin-
den. De tent was al enige tijd ontruimd.

Foto Frans van Loon

Zandvoortmeeuwen is zondagmiddag door de eerste ronde van de KIMVB be-
ker-kompetitie gekomen door een 2 -1 overwinning op het hoofdstedelijke
K B V. Voor de rust scoorde Aaldert Stobbelaar het eerste doelpunt. In de
tweede helft bracht Kees Bruin de stand op 2 - 0. Daarna schoot Gerard
Koper in eigen doel toen hij de bal naar keeper Pelierin wilde terugspelen.
Zandvoortmeeuwen bleef, ondanks dit schoonheidsfoutje, de sterkste op
het veld aan de Vondellaan.

LIONS KON OVERWINNING
NET NIET GRIJPEN

Ondanks een uitstekende inzet en de
wil om door te zetten is Typsoos-Lions
er dit weekeind in Den Bosch niet in
geslaagd Sperry Remmington van een
- weliswaar minieme -- puntenzege af te
houden. Met 70 -- 69 moesten de leeuw-
en uit Zandvoort de winst tenslotte in
de provinciehoofdstad van Brabant
laten. Bij de rust had Lions een achter-
stand van 40 - 33 op Sperry Remming-
ton. Maar in de tweede helft wist de
ploeg van coach Henny Blom de kloof
te verkleinen tot slechts een punt,
50 - 49. Daarna bleven de zandvoortse
basketballers Sperry bijhouden tot aan
de laatste minuten. Toen zat de kans
er in door strafworpen de gastheren een
armlengte voor te komen. Helaas faalde
de anders zo trefzekere Lions schutter
Kees Stiphout en werd de zege voor
de leeuwen onbereikbaar.

RACESEIZOEN OP CIRCUIT
UITGEKNALD

Bij de verregende slotraces van het wed-
strijdseizoen zag de jeugdige zandvoort-
se coureur Jan Lammers zich bij de
toerwagens groep 1 tot 10.000 gulden
de overwinning ontgaan.
In de tiende ronde werd hij door pech
gedwongen zijn wagen aan de kant te
zetten. Met spijtige blik en ongekroond
stapte hij uit zijn voertuig.
Henk Bökenkamp nam de leiding over
en mocht de kampioenskrans in ont-
vangst nemen. Ook de laatste race van
het seizoen trok slechts geringe
publieke belangstelling. Niet meer dan
een paar honderd toeschouwers hadden
zich op de overdekte tribune genesteld.

eanduoorhse hoeranr

Het feit dat de kleuterschool 'De Woel-
waters 'in september werd opgenomen in
de Stichting Christelijk Onderwijs in
Zandvoort wilde het bestuur van deze
stichting niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Op 3 oktober werd daarom een
feestavond in de aula van de Beatrix-
school gehouden.

Nadat een paar Woelwaters de heer
Moll uit dank voor zijn gastvrijheid een
paar zelfgestekte plantjes hadden aan-
geboden werden de vaders die de kin-
derboerderij hadden gebouwd in het
zonnetje gezet. Uit handen van het
hoofd van de kleuterschool, mejuf-
frouw 't Hooft, ontvingen de heren
Gebe, Horeis, Ritman en mevrouw Tom-
holt (de heer Tomholt kon zelf niet aan-
weziq zijn) het fraaie boekwerk Brehms
Dierenleven, terwijl de heer Menks, bezit-
ter van een tuin, een plantenboek kreeg
aangeboden. De dames, die hun echtge-
noten ten behoeve van de kinderboer-
derij zoveel uren hadden moeten af-
staan, mochten een dierenkalender in
ontvangst nemen. Het hele gebeuren
stond trouwens in het teken van het
dier. Het werd gehouden aan de voor-
avond van Dierendag, de kleuters had-
den de aula van de Beatrixschool ver-
sierd met foto's, tekeningen en platen
van alle mogelijke'dieren en de neer
Ritman, die namens de vaders het woord
voerde vertelde aan de kinderen dat de
boerderij gebouwd was om de dieren
nog voor de winter aan een goed onder-
dak te helpen. Hij wekte zijn jeugdige
toehoorders op goed te zijn voor die-
ren en gaf hen de verzekering dat de
dieren dan beslist ook heel lief voor
de kinderen zouden zijn. Voor de tij-
dens hun werkzaamheden ondervon-
den goede zorgen gaf spreker de da-
mes Derksen, Gebe en 't Hooft een
bos bloemen.
Ter aanvulling van de menagerie over-
handigde mevrouw Brave uit Bentveld
een forse mand met daarin twee, even-
eensforse, eenden. Het,was moeilijk
voor te stellen dat dit dezelfde eenden
waren die indertijd als twee donzen
balletjes op hun eerste wandeling hun
moeder kwijt raakten en door het Vo-
gelrampenfonds werden grootgebracht.

mevr, kraan - meeth

Verder schonk mevrouw Brave een kar-
dinaalsmuts die met de toegezegde lij-
sterbessen voor een aardige bossage op
het terrein van de boerderij zullen zorgen.
Mejuffrouw 't Hooft, die bekende het
aanvankelijk niet gemakkelijk te hebben
gehad met de fusieplannen, dankte
haar bestuur 'van gisteren' voor de on-
dervonden steun. Ondanks weemoed
om het afscheid zag ze de toekomst
toch wel rooskleurig in, temeer daar
mevrouw C. Luik-Steetskamp en de
heer K. Tilstra, twee bestuursleden met
wie ze altijd bijzonder prettig heeft sa-
mengewerkt, in het bestuur van de
Stichting Christelijk Onderwijs
waren opgenomen. De heer Tilstra
dankte de aftredende bestuursleden
de heren W.J. Gude en W.H.J. Ver-
meulen, voor hun inbreng en overhan-
digde hen als herinnering een boeken-
bon. De beide kleuteronderwijzeres-
sen, de dames Derksen en 't Hooft,
ontvingen van het oude bestuur resp.
een schakelarmband en een reiswekker-
tje.
Namens de Stichting heette mevrouw
M. van der Meulen Heyink de Woelwa-
ters hartelijk welkom. Zij sprak er haar
vreugde over uit dat het gehele chris-
telijk onderwijs nu in één hand is en
hoopte op een goede samenwerking met
de beide andere scholen.
En daarna kwam het feest voor de kleu-
ters, die enorm plezier hadden in de ver-

richtingen van Peppie, de helft van het
bekende TV duo Peppie en Kokkie.
Voor de volwassenen was het hoogte-
punt van de avond echter het optreden
van de kinderen.
In een tiental liedjes, verhaaltjes en
sketches traden ze voor het voetlicht,
naar gelang van hun aard verlegen, vrij-
moedig, nerveus lachend of zwijgend in
alle talen. Maar er waren twee optreden-
den die in hun onbevangenheid toch wel
de show stalen : de bok die, na eerst
een wortel uit het mandje van boer Jos
gepikt te hebben, een flinke hap nam uit
een nieuwe plant van meester Moll, en
het meisje dat, zonder van haar a propos
te raken, haar hinderlijk afzakkende
broek omhoog hees!

schuiten

dubbele
De zandvoortse wielrenner Roy Schui-
ten heeft zijn klasse het afgelopen
weekeinde met twee grote triomfen be-
wezen. Zaterdag sloot hij de 'Ster der
Beloften' af met een onbetwiste over-
winning, zondag won hij met ruim drie
en een halve minuut voorsprong op zijn
naaste konkurrenten de 90 kilometer
lange tijdrit, de Grand Prix des Nations,
in Angers.

Ondanks een lekke band halfweg het
parkoers waardoor hij van fiets moest
verwisselen, liet hij grote namen in de
wielerwereld als Thevenet, Ocana en
Fedor den Hertog achter zich.
Schuiten, winnaar van Olympia'sTour
en de Ronde van Engeland, werd dit
seizoen, nadat hij in juli professional
was geworden , wereld en nederlands
kampioen achtervolging. De 'Ster der
Beloften' was zijn grote sukses als
professional op de weg. Hij won niet
alleen, hij reed in West-Frankrijk ook
indrukwekkend. Zo opvallend dat
Jacques Anquetil hem de grote ontdek-
king van dit seizoen noemde.



heropening
op donderdag 10 oktober

heropening
•s

9 uur

371 ZANDVOORTSELAAN 371

( bij de stoplichten garage flinterman )

BENTVELD

VOOR DEZE GELEGENHEID BIEDEN WIJ U AAN UIT ONZE KOLLEKTIE 1974

GEDURENDE 7 DAGEN EEN WOLLEN WINTERMANTEL VOOR f l 269P"

EN ALS ATTRAKTIE EEN COAT ( KORTE MANTEL ) VAN fl 169- VOOR fl 1-

DUS 2 MANTELS VOOR SLECHTS fl 270-

OOK ONZE KOLLEKTIE JAPONNEN, ROKKEN, JUMPERS ENZ. IS ZEER UITGEBREID

heropening heropening
o ni roepers

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk'
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146 .tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth Gasthuis behan-
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

TE KOOP 1 grote gevelka-
chel DRU. Tel. 5491, Kost-
verlorenstraat 35, Mevr de
Jong.

TE KOOP aangeb. teakhou-
ten wandmeubel. Gen. Spoor-
laan 14, Aerdenhout. Tel.
023 - 24 49 69

TE KOOP aangeb. 2dehands
groot formaat tafelbiljard
voor in de huiskamer met
onderstel, keu's en 3 bal-
len. Tel. 61 16.

RESTAURANT "LA REINE"
Kerkstraat 15

Telefoon 22 53

VRAAGT VOOR DIREKT:

FLINKE WERKSTER
voor enkele ochten-
den per week.

LOON EN WERKTIJDEN N.O.T.K.

De enige in Zandvoort
vervaardigde en uitgegeven koerant,
onafhankelijk en met een eigen stijl
en karakter is de
ZANDVOORTSE KOERANT

Foto Frans van Loon

De in aanbouw zijnde aula op de algemene begraafplaats, een projekt waar jarenlang
voor werd gepleit door vrijwel alle politieke partijen van Zandvoort, begint vorm
te krijgen.
Binnenkort gaat de vlag in top ten teken dat het hoogste punt van het bouwwerk
is bereikt. Wanneer de bouw in het huidige snelle tempo wordt voortgezet
zal de aula volgend jaar in gebruik kunnen worden genomen.

de natuur
terug...
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enW:
een ambtenaren genoeg

om vlaggemasten
te kontroleren

nieuws
kort & klein

B en w van Zandvoort zien geen aan-
leiding voor het instellen van een onder
zoek van gemeentewege naar het ge-
vaar dat vlaggemasten e.d. tijdens storm
en andere natuurverschijnselen kunnen
opleveren. Evenmin zien zij aanleiding
voor het uitbrengen van een rapport
over deze aangelegenheid. Ook ziet het
kollege geen reden voor het nemen van
verordenende maatregelen t.a.v. plaat-
smg en konstruktie van vlaggemasten
e.d. De bestaande bouwverordening
biedt volgens het dagelijks bestuur van
de gemeente voldoende mogelijkheden
tegen overtreding van de verordening
te kunnen optreden.

Dit schrijven b en w in hun antwoord
aan de vvd-raadsleden M.P.F. Joustra
en H.E. Bosman die schriftelijke vragen
hadden gesteld naar aanleiding van het
gebeuren op zaterdag 7 september j.L,

waarbij een jeugdige inwo'ner van de
gemeente dodelijk werd getroffen door
een van het dak van Bouwes Palace ge-
waaide vlaggenmast.
Genoemde afgevaardigden informeerden
in hun brief aan het kollege of bij het
afgeven van de bouwvergunning voor
Bouwes Palace ook voorschriften wa-
ren gegeven omtrent de konstruktie
van de vlaggemasten. Verder vroegen
zij of op deze masten periodieke kon-
trole wordt uitgeoefend t.a.v. de staat
waarin ze verkeren. Ten slotte deden
beide raadsleden de suggestie een on-
derzoek in te stellen naar de mate waar-
in de vlaggemasten, antennes, windwij-
zers e.d. gevaar kunnen opleveren bij
stormwind en daarover aan de gemeen-
teraad rapport uit te brengen.
B en w antwoorden dat in de verstrek-
te bouwvergunning voor Bouwes Palace
geen speciale eisen zijn opgenomen

t.a.v. de konstruktie van de vlaggemas-
ten en dat een regelmatige kontrole op
onderhoudsgebreken onmogelijk van
gemeentewege kan worden uitgeoefend.
Daarvoor is het personeelsbestand on-
toereikend, aldus het kollege. Wél zijn
b en w met de vragenstellers van mening
dat regelmatige kontrole op genoemde
attributen wenselijk is, maar het toe-
zicht dient door de eigenaar van het
gebouw te worden uitgeoefend waarop
ze zijn geplaats. Voorts dient het ook
aanbeveling dat schoorstenen regelma-
tig worden gekontroleerd, omdat de
voegen door het hier heersende zeekli-
maat sneller uitgehold worden dan el-
ders.
Tenslotte delen b en w de vragenstellers
mee dat zij de dienst van publieke wer-
ken opdracht hebben gegeven regelma-
tig kontrole uit te oefenen op vlagge-
masten, etc, op gemeentegebouwen.

o De naar Rotterdam beroepen gere-
formeerde predikant J. de Waard zal op
zondag 27 oktober a.s. officieel afscheid
nemen van zijn gemeente in Zandvoort.
Dit zal gebeuren tijdens de kerkdienst
welke om 19.00 uur begint. Ds. de
Waard, die zeven jaar lang voorganger van
de geref. kerk in Zandvoort is geweest,
zal m zijn nieuwe standplaats de gees-
telijke verzorging van gedetineerden op
zich nemen.

• Dinsdagavond kwam de vrijwillige
brandweer m aktie voor de bestrijding
van een binnenbrand in een woonhuis
aan de Hulsmanstraat. De brand, die
was veroorzaakt door een mankement
aan de oliekachel, kon snel worden be-
dwongen.

burgerlijke stand

circuit
De atletiekvereniging AAC organiseert
op 10 november de eerste volksmara-
thon. Deze prestatieloop van tweeën
veertig kilometer en 195 meter, die be-
doeld is als toekomstige atletiek-pen-
dant van de Elfstedentocht, wordt ge-
houden op het circuit.

De volksmarathon is een vrij nieuw
rekreatief verschijnsel, dat met name
m Amerika en West-Duitsland de laat-
ste jaren sterk aan populariteit heeft
gewonnen. AAC, dat als sterkste he-
r^natletiek van Nederland ook bekend-
hdid geniet door de jaarlijks terugkeren-
de'strandloop, wil eveneens van de volks-
marathon een traditioneel evenement
maken. De baten komen ten goede aan
tie Nederlandse Hartstichting.

Hoewel voor het afleggen van de mara-
thonafstand een vrij soepele tijdslimiet
van zes uur is gesteld -het geen een ge-
middelde van zeven kilometer per uur
betekent- zijn er door AAC vrij uitge-
breide mediese voorzorgsmaatregelen
genomen.
Elke deelnemer moet bij de start een
door hem of haar zelf ingevulde ge-
zondheidsverklaring overleggen, die
overigens niet veel meer dan een pre-
ventieve werking kan hebben. Een uitge-
breide staf van hulpverleners is aanwe-
zig om ongelukken te voorkomen. Bij
de strandlopen waaraan de laatste jaren
rond 8000 mensen deelnamen hebben
zich nog nimmer kalamiteiten voorge-
daan.
De als propaganda voor het lopen bedoel-

de volksmarathon draagt toch wel be-
paalde risiko's in zich. De volksmara-
thon is slechts weggelegd voor gezonde
mensen met een redelijke konditie.
Voor onvoldoende getrainde looplief-
hebbers bestaat wel de mogelijkheid
met de halve afstand te volstaan. Daar-
voor zal het circuit vijf in plaats van
tien maal afgelegd moeten worden. De
halve marathon staat ook open voor
deelnemers en-sters in de leeftijdskate-
gorie van twaalf tot zestien jaar. De ge-
hele afstand is taboe voor lopers onder
de 16 jaar.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VERSTEEGE
HRLTC5TR. IS - TEL - ZflHOVOORT

• Onlangs vond de samenstelling plaats
van het dagelijks bestuur van de Kenne-
merraad,waarin ook de gemeente Zand-
voort is vertegenwoordigd. Tot beheer-
der van de portefeuille van rekreatie,
sport, kuituur en ;ajgdzaken werd het
fraktielid van de vvd in de zandvoortse
gemeenteraad,de heer H.E. Bosman,
aangewezen.

• Op vrijdag 25 en zaterdag 26 okto-
ber vertolken een aantal leden van de
Zandvoortse Operettevereniging in ge-
bouw 'De Krocht' een selektie melo-
dieën uit operettes van o.a. Johan
Strauss, Frans Lehar en Emmerich Kal-
man. Het optreden van de ZOV begint
om 20.00 uur.

• Binnenkort zal een begin worden
gemaakt met de verbouwing van het
voormalige'konsulatieburo aan de Post-
straattot mortuarium (uitvaartcentrum)
De vereniging Onderling Hulpbetoon,
welke het centrum zal gaan eksploite-
ren, heeft de uitvoering van het projekt
gegund aan de aannemersfirma H. Boo-
man te vijf huizen voor een bedrag van
f 41.800,--. De verbouwing was door
Onderling Hulpbetoon begroot op
f 43.690,--.

9 oktober - 15 oktober

Geboren: Geen.
Overleden: Cornelia Keur, oud 72 jr.

gehuwd geweest met D. v.d. Werff.
Ondertrouwd: Johannes Gerardus

Verdijk en Berendia Seekles; Frederi-
cus Maria Kinneging en Anna Cathari-
na Kool; Willem van der Klauw en Petro
na Iris Landman;

Gehuwd. Rudolph Johannes Petrus
Maria Michalides en Johanna Catharina
van Houten; Jacob van den Bos en Neel-
tje Marianne Trappel; Roy Dijs en Hen-
riette Thérèse Heijnen; Christiaan Jan
Kemp en Christina Cornelia Marijtje
van der Mije; Cornelis van Dongen en
Christina Maria Shields.

Geboren buiten de gemeente: Mar-
tijn Jan zv. C.H. Stam en G. Lust; Digna
Ernestine dv W. de Wit en W.A. Eijk.

Overleden buiten de gemeente: Hen-
dnkAlbertus Bartens oud 54 jr. gehuwd
met R. van Haaren; Pieter Kuijvenhoven
oud 75 jaar gehuwd met A.C. Borst.

't is altijd .
de moeite

waard om even
te kijken bij:

't t
stationsplein 13-15

tel. 6975

iroeten uit zandvoort
Panorama ZAND VOORT.

In het begin van
de twintigste eeuw
betrokken veel voor-
aanstaande families
in de zomermaanden
hun villa in Zandvoort,
die meestal aan de
boulevard gebouwd
werden. Het huis van
de familie Cnoop
Coopmans stond
echter in het Kost-
verloren. De chalet-
achtige villa werd
later overgebracht
naar Aerdenhout
waar ze aan de
Zan d voor ter weg
nog steeds een
riante aanblik biedt.

rustieke eiken
boerenmeubelen
van grote klasse:

ffrankestraat 17
haarlem/320921



nieuws
kort & klein

zouden zijn, er nooit toe zijn gekomen
om zich als zodanig op te geven.
Daarvoor bestaat nu meer dan ooit de
gelegenheid. Het Rode Kruis voert eind
oktober en begin november een bijzon-
dere aktie, waarbij men zich op vele
manieren kan aanmelden. In de eerste
plaats bij de plaatselijke afdelingen.
Als men het adres daarvan niet bij de
hand heeft kan men ook zijn naam en
adres op een stuk papier zetten, dat in
een enveloppe doen en die zonder post-
zegel toezenden aan het Rode Kruis,
antwoordnummer 1314 in Den Haag.
En tenslotte kan men in deze periode
opbellen naar het nummer 070-467245
waarop een apparaat is aangesloten
dat dag en nacht nieuwe leden registreert.

• Teneinde de belangstelling voor de
budosporten in Zandvoort te stimule-
ren kunnen belangstellenden vrijblijvend
en zonder kosten een maand lang deel-
nemen aan de instruktielessen van 'Koop-
man's Asian Fighting Art School' in de
Agatha Kleuterschool aan de Lijster-
straat. Over het beoefenen van budo-
sporten, zoals karate, tea kwon do en
kunf fu bestaat nogal wat misverstand,
aldus het opleidingsinstituut. Bij een
groot aantal mensen heerst nog de op-
vatting dat men bij het beoefenen van
karate en andere aziatiese gevechtstech-

of f iciële berichten

Gemeente Waterbedrijf - Zandvoort

SPOELEN BUIZENNET

Wegens het spoelen van het buizennet
zal in de navolgende nachturen de wa-
terdruk zeer gering zijn.
Het spoelen voor Zandvoort vindt plaats
in de perioden:
Maandag 21 okt. t/m vrijdag 25 okt. a.s.

van 23.30 uur- 5.15 uur en
Maandag 28 okt. t/m vrijdag 1 nov. a.s.

van 23.30 uur - 5.15 uur
Het spoelen voor Bentveld vindt plaats
maandag 4 november a.s. van 23.30 uur
tot 4.00 uur.
Men gelieve deze periode 's nachts zo
weinig mogelijk water te tappen of an-
ders wat water in voorraad te nemen.

familieberïchten

Met diepe droefheid geven wij ken-
nis van het plotseling overlijden, na
een laven van dapper strijden, van
mijn innig geliefde man, onze ge-
liefde zoon, broeder, zwager en oom

HENDRIK ALBERTUS HARTENS

op de leeftijd van 54 jaar,

R. Bartens-van Haaren
JJ. Bartens-Mönch

Delft: J. van Haaren-Geerts
en verdere familie

Zandvoort, 10 oktober 1974.
van Lennepwe^j 85 rd.

De crematie heeft inmiddels plaats-
gevonden.

nieken onmiddellijk in een hoek wordt
geworpen of met blote handen op een
muur moet beuken. Niets is minder
waar. De gevechtssporten zijn gebaseerd
op het bewerkstellingen van een harmo-
nies evenwicht tussen lichaam en geest.
Voor nadere inlichtingen en oriëntatie
kunnen geïnteresseerden zich wenden
tot de schoolleiding, Lorentzstraat 405,
of tijdens de lesuren op de vrijdagavonden

Roy Schuiten : weer triomf

o De zandvoortse prof. wielrenner Roy
Schuiten heeft een nieuw sukses aan
zijn recente reeks van wielertriomfen
toegevoegd. Samen met zijn partner
René Pijnen won hij de zesdaagse van
Berlijn. Het nederlandse koppel eindigde
met een voorsprong van één ronde op
het westduitse team Peffgen en Tschau.
Op 27 oktober zal Schuiten met Dirk
Baet deelnemen aan de gerenommeerde
tijdrit Trofeo Barachi.

• Eind oktober - begin november zal
het nederlandse Rode Kruis in het ge--
hele land een aktie voeren om het aan-
tal leden, dat op het ogenblik ruim één
miljoen bedraagt, in sterke mate te ver-
groten. Het Rode Kruis wil zekerheid
geven dat het aan mensen in nood snel
en afdoende eerste hulp kan bieden.
Daarvoor heeft het zelf de zekerheid
nodig dat het elk jaar niet alleen over
spontane giften, maar vooral ook over
de vaste bijdragen van kontributie be-
talende leden kan beschikken. Na de
oorlog had het Nederlandse Rode
Kruis 23.000 leden. Op het ogenblik
zijn het er 1.018.000. 'Dat is een res-
pektabel getal, maar er zijn nog vele
nederlanders die hoewel zij graag lid

Bij de start van het nieuwe schaaksei-
zoen is het 1e team van de Zandvoortse
schaakklup, dat vorig jaar de degradatie
niet ontlopen kon, op bemoedigde
wijze aan zijn come-back begonnen.
Met een flinke dosis enthousiasme en
vechtlust werd in Haarlem de strijd aan-
gebonden met Rolland III.
Aan het 1e bord kwam Boldingh tot
een overtuigende en regelmatige over-
winning, terwijl Geerts en v.d. Brom
hun tegenstanders al spoedig de punten
wisten te ontfutselen. Ook Vastenhouw
zag kans zijn hernieuwd debuut door
een overwinning kracht bij te zetten.
Rolland kon iets dichterbij komen, om-
dat Hoekema het geweld van zijn tegen-
stander niet wist te keren en v. Elk, die.
een moedig stukoffer bracht om aanvals-
kansen te kreëren, net niet genoeg kom-
pensatie daarvoor kreeg. De partijen van
v. Eijk en Termes, die samen het beno-
digde halve punt moesten inbrengen,
werden afgebroken. In het vervolg daar-
op kon v. Eijk inderdaad het halve punt
bemachtigen, zodat het waarschijnlijk
is dat ook de partij van Termes remise -
gegeven zal worden. Stand 21/2 — 4
1/2 (3 - 5) voor Zandvoort.

l

VANAF l NOVEMBER
VESTIGT ZICH

Dr. J.D.V. Polanen, Tandarts
Sparrenlaan 10
AERDENHOUT
Tel. 023 - 24 53 29

Spreekuren Fondspatienten:
Ma en wo van 8.30 - 9.30 uur
Di. en Do. van 17.00 - tot 18.00 uur.
PARTICULIEREN
NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 19 en zondag 20 oktober:
Zr. Dijk, Lorentzstraat 435, Tel.
2382.

kerkdiensten

mlM WEGENS VAKANTIE GESLOTEN
BBB

van 22 oktober t/m 4 november
eric renout
herenkapsaions Ons filiaal Schoterweg 47 te Haarlem
schoterweg 47 haarlem tel. 261610 is normaal geopend
schoolplein 4 zandvoort tel. 5880

ONZE STANDPLAATS IS TIJDELIJK VER-
ANDERD ! ! !

Door werkzaamheden aan
de Hogeweg zijn wij genood-
zaakt thans onze verkoop
vanaf het parkeerterrein
bij de Watertoren voort te
zetten.
KWALITEIT EN SERVICE
ZIJN ECHTER ONVERAN-
DERD ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Studie-instituut „LAfiERWEY"
8 Studiebegeleiding
8 Bijlessen (alle vakken)

• Huiswerkcontrole
• 5 dagen per week 14.00-18.00

en 19.00-21.00 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding: voormalige Julianaschool,
Brederodestraat 15, telefoon 4319, Zandvoort aan Zee.

B.C. LOTUS organiseert op dinsdag 22 oktober a.s.

een groot Interscholair Badminton Tournooi

voor de zandvoortse schooljeugd.
AANVANG: 10.00 uur in de Pelikaan sporthal.
Kom je schoolteam aanmoedigen. Neem toeters etc. mee
Er zal flink gestreden worden om de eer van de school en
de te. winnen prijzen.

KOMT ALLEN

HELP AMNESTY INTERNATIONAL
bij haar campagne
de MARTELINGEN te beëindigen.
Maandag 21 oktober a.s.

INFORMATIEVE BIJEENKOMST
in het jeugdhuis Hervormde Kerk, Kerk-
plein, aanvang 20.30 uur.
Als U VRIJ bent, komt U dan ! !

GEREF. KERK
zondag 20 oktober:

10.00 uur: Ds. J. Tiersma te Sant-
poort.
19.00 uur: idem. Huis in den Duinen

HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag 20 oktober:

10.30 uur: Ds. C. Mataheru
Jeugdhuis:
10.30 uur: Jeugdkapel.

NED' PROTESTANTENBOND
zondag 20 oktober:

10.30 uur: Ds. A. Noorman n.h.
Bussum

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-

• komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.mv. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering
met samenzanfi.

BV
ALLEENVERKOOP: HUTSCHENREUTHER, VAN KEMPEN EN BEGEER. LEERDAM. ROYAL ALBERT. W. M. F. EN NU OOK WEDGWOOD

vernieuwd vergroot gemoderniseerd

r vandaag geopen
haltestrIO zandvoort

Schoonheden van porceleinen en aardewerk van zilver,
glas en kristal, van brons en edelstaal; merken van we-
reldfaam, waarvan de aan ons verleende aHeenvertegen-
woordiging voor Zandvoort ons met rechtmatige trots

vervult.

SPECIALE AANBIEDING
Bij aankoop van een artikel vanaf
f 12.50 ontvangt iedere bezoeker
-zolang de voorraad strekt- een
fles Rosé kado ! ! !

ACCORDEON VERENIGING ZANDVOORT

vraagt: nieuwe leden voor ons jeugdorkest.
vrijdagavond repetitie in het Gemeen-
schapshuis.
Aanvang: 19.00 tot 19.45 uur.

Aanmelden: C.J. Paap, Burg. Beekcmanstraat 33,
Telefoon 4755 of op de repetitie.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 10 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS. WASMACHINES. KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 • TEL. 29 14

geen
koeranf
ontvangen?
bel
2135



HERFSTVAKANTIE-ZWEMVAKANTIE
Spartelen, plonsen, zwemmen voor het hele publiek op de onder-
staande tijden voor een PIEK (= een gulden).

maandag 21-10 van 8.00—10.15 uur
dins'dag 22-10 van 8.00 - 11.30 en Van 13.15-15.30
woensdag 23-10 van 8.00 - 11.30 en van 13.15 -17.00
donderdag 24-10 van 8.00 - 11.30 en van 13.15 -15.30
vrijdag 25-10 van 8.00 - 12.00 en van 13.15 - 15.30 uur.

Het damesuurtje van woensdagmorgen vervalt deze week,
U bent natuurlijk toch van harte welkom.
De overige tijden voor het vrijzwemmen zijn ongewijzigd.

n.v» Sportfondsenbad
„öe Duinpan"Vondetlaan 57

Zandvoort
Telefoon 02507-21 70

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695.-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-58-17. Geopend dins
dag tot en rnet zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk^

F.M.VAN DEURSÈN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOKTN~ZANDVÖO~RT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET,
Gasthuisstraat O, Zandvoort.

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hang werk tegen concurrende

prijzen.

't(k^
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1—3 - Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder v) oe-

ren leggen en B.T.W.
NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 2907-5117.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Voma Beheer' b.v„
telefoon 023—377767.

s t e n c i l w e r k

J. S IJ T S M A

van Lennepweg 75

R. Drenth, Arts
Afwezig tot

4 november
Waarnemers: Dr. Anderson

Dr. Flieringa
Dr. Zwerver

P.A.H. Wijnands
Tandarts

afwezig van 18 oktober
tot en' met 22 oktober
Spoedgevallen tel. 5832
Tussen 10 en 11 uur.

Plm. 160 oude betontegels
te koop aangeboden. Te' bevr.
J. Attema, Hogeweg 66, Tel.
2715

KERKMAN
nieuws

OP 5 NOVEMBER VERTREK
VLIEGREIS NAAR BARCELONA

l - 2 - 3 - 5 of 8 dagen
Mdusief zitplaat wedstrijd.

BARCELONA - FEIJENOORD

VANAF f 279,--

15 dagen WINTERSPORT naar Ried. in
Zittel

15 dagen WINTERSPORT naar Ried. in
het Zillertel.

Vliegreis f 429,-- p.p.

voorts nog vele mogelijkheden naar;
Spanje - Canarische Eilanden.
Overwintering en Wintersport.

Kom eens bij ons aan, er is vast iets voor U bij.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

WILT U EENS IETS ANDERS
AAN DE WAND

kom dan naar 't Gasthuisplein
18 verschillende soorten
WANDEZELS o.a. van Rembrandt, Vermeer, enz.

Iets aparts voor de kinderkamer leuke

SPROOKJES-SCHILDERIJTJES
en voor de gezellige winteravond diverse soorten

hangende of staande OLIELAMPEN
Gasthuisplein 12.
OP ZATERDAG GEOPEND van 10.00 - 16.30 uur.

Gezocht voor tenminste 2 jaar

BESLIST VRIJE ETAGE
OF

3 a 4 KAMERFLAT
Tel. 020 - 231160 tst. 153 of tel. 020 -
9211 74 na 19.00 uur of brieven onder
nr 7701 buro Zandvoortse Koerant.

Mevr. Dankelman,
Duindoornlaan 13
Bentveld

VRAAGT
voor spoedig hulp in de huis--
houding voor 5 halve of 3 hele
dagen per week. Tel. 023-
245268.

TE KOOP wegens vertrek:
gashaard, gasfornu'is, 4-2-1
pitsconfort, 3 deurs-Iirmen-
kast, tafels, stoelen, kapoo-
tjes, koelkast, 2 en 1 per-
soons bedden, dekens, gei-
sertje en overgordijnen.
Hogeweg 16, na 16.00 uur

TE HUUR gevr. garage in
Zandvoort. Tel. 4255.

T.K. de Hina "Fai ha" cat
7.20 x 3.00 1e prijs WSV
Zandvoort, strandtrailer-
b.b.m. - tractor, Genua
f 8.000,-. Tel. 63 08.

TE KOOP Fiat 850 Special
1968, 2e auto i.pr. st. vr. pr
f 998,-, v. Esveld, Keesom-
straat 463 flat Zandvoort.

TE KOOP aangeb. z.g.a.n.
witte kinderschaatsen mt.
32, Tollensstraat 25.

Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

WONINGBOUWVERENIGING

eendracht maakt
macht

ZANDVOORT ,

Voor leden komen beschikbaar:

1. De boven-duplexwoning.
Vondellaan 3 rd., woonkamer, 2 slaapkamers-
douche-zolder, huurprijs f 93,85 per maand.

2. de boven-duplexwoning,
Vondellaan 43 rd., woonkamer, 2 slaapkamers-
douche-zolder, huurprijs f 93,85 per maand.

3. de woning Keesomstraat 149
(voor ten hoogste 2 personen)
woonkamer - 1 slaapkamer - douche - blokverwar-
ming, huurptijs f 231,45 per maand.

4. de flatwoning Celsiusstraat 152, ~i
woonkamer - 3 slaapkamers - douche - blokverwar-
ming, huurprijs f 237,75 per maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt op rangnum-
mer. Het bestuur verstrekt een bereidverklaring. De be-
oordeling voor het verkrijgen van een woonvergunning
berust bij Burgemeester en Wethouders. Het inkomen
van het gezinshoofd is medebepalend i.v.m. de hoogte
van de maandhuur.

Inschrijving vóór 22 oktober a.s. 19.00 uur, aan het
kantoor van de vereniging Noorderstraafrl, onder ver-
melding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst don-
derdag 24 oktober a.s. om 2 uur in het gevelkastje
Noorderstraat 1 worden gepubliceerd.

GEHUWDE VROUW (8 JAAR KANTOORERVARING)

ZOEKT WERK VOOR ENKELE UREN
PER DAG.

Brieven onder nr. 7700 Buro Zandvoortse Krt.

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ104.300,— tot / 145.500.— v.o.n.

Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbertsttraat 11 Telefoon 5531

AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrulrteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

SCHILDERSBEDRIJF

Fa f. Vod. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Ciiasvei zekeringen

MAKELAARSKANTOOR

J. LidNBM,

De FAVAUGEPLEIN 43 Zandvoort Telefoon 27 56
DIVERSE HUIZEN EN FLATS

TE KOOP AANGEBODEN

„oktober" mosselmaand

bij visrestaurant
BBiB t / l

haltestraat >1O zandvoort

Duivenvoordens mosselfeest is in volle gang. In de Haltestraat "aan de kar'5 gekookte
en gebakken mosselen te koop ! Wat 'n gezelligheid ! In ons restaurant vrolijk en
plezierig mosseleten ! U kunt uit diverse mosselgerechten kiezen. En natuurlijk kunt
u genieten van onze "eigen import" Blanc de Blancs, het puikje van de viswijnen. Want
een glas hiervan krijgt een ieder bij zijn mosselschotel van het huis. Reserveer tijdig uw
tafel. Telefoon 02507 / 28 24. Want wij stellen onze gasten niet graag teleur.

TE KOOP gevr. 2de hands
damesfiets, bellen naar
2835 na 18.00 uur of b.g.g.
2533.

eanduoorrse hoeranf1

TE KOOP aangeb. Morris
850, bwjr. '68, iets defekt,
voor knutselaar f 500,--.
Agnetastraat 5.

TE KOOP aangeb. een nieu-
we wollen mantel maat 44-
46 Tel. 2224, graag bellen
voor 12 uur.

TE KOOP aangeb. prachtige
jonge herders, 6 weken oud,
f. 125,- p. st. Fam. Haak
Dr. Mezgerstraat 62/1.

TE KOOP aangeb. 2de
hands kamerbiljart met
onderstel 1.60 m lang,
1 m. breed, 2 keu's, pr.
f. 500,-, tel. 61 16.

SOUSTERRAIN TE HUUR
tot 1 mei. Tel. 6017.

TE KOOP aangeb. een
nieuwe wollen mantel maat
44-46 tel. 22 24, graag bel-

TE HUUR van 1 nov. tot
1 maart zit-slaapkam. met
c.v., douche en gebruik van
keuken. Tel. 6528.

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38 • Bloemendaal
Telefoon 023—260533

TE KOOP D KW Nz.g.st.
f. 475,-. Tel. na 18.00 uur
5380.

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap



J
OM U TE LATEN ZIEN DAT HET ONS MENENS IS.
Profiteer nu van de volgende aanbiedingen, met Sinterklaas is het te laat.
Bovendien is het zo Sinterklaas.

Hifi stereo apparatuur van 10 % t.e.m. 50 °/o en meer.
Muziek cass. opbergsystemen v.a. f 3,95
8 track opbergsystemen v.a. - 7,95
Platenkoffers v.a. - 7,45

Stereo Klokradio met MW. FM van f 398,- voor f 278,-
National radio / cass. ree. van - 398,- voor - 278,-
Cassette recorder van - 198,- voor - 128,--
Klokradio van - 198,- voor - 138-
Sony portable radio van - 248,- voor - 198,-
Radio / cass. ree. FM. KW. MW. LW. van - 398,- voor - 298,-
Erres Cass. recorder van - 198,- voor - 138,-
Sony port. radio 4x KW en MW van - 498,- voor - 328-
Philips port. radio van - 398,- voor - 248,-
! 8 Track afspeelapp. stereo van - 498,- voor - 328,-
Hoofdtelefoons v.a. - 19,98
Philips wisselaar van - 269,- voor - 179,-
Korting stereo verst. 2x12 watt van - 298,- voor - 198,-

Grundig 4 sporen recorder van - 498,- voor - 298,-
Sony stereo installatie van -1198,- voor - 798,-
B & O port radio van - 285,- voor - 165,-
Braun hair styler van - 79,- voor - 65,-
Remington scheerapparaten met 40 % korting

Hobart Kitchenaid afwasmachine van -2098,- voor -1098,-
Elektrisch fornuis met timer van - 998,- voor - 498,-

Interaudio boxen 100 w. stel Lbesch. van -1398,- voor - 598,-"
Schneider, PE comb. st. pick-up rad. van -1098,- voor - 898,-

Interaudio boxen 120 w. stel 1. besch. van -1998,- voor - 898,-
Nord Mende KTV van -2798- voor -1998,-
Sony KTV van -2250,- voor -1898,-
Körting KTV 51 feg* van -2298- voor -1798,-
Sony draaitafiel4jlSBt'3tenm. el. van - 498,- voor - 298,-
Sony stereo nadïo t-̂ ass. ree. & boxen van -1098,- voor - 748,-
Sony cass. dack dSsïBy 1. besch. van - 969,- voor - 698,-
Boxen bek. merkjiSD w. stel van - 898,- voor - 488,-

Veronica dubbel LP. van - 27,50 voor - 23,50
»,-*

! nog enkele origi
en Caroline voor f

luidsbanden met komplete programma's van Radio MiAmigo

ZIET DAT HET ONS MENENS IS.
Haltestraat 56, Zandvoort
Telefoon 3618

MAKELAARDIJ S. ATTEMA & ZN.
Hogeweg 64 - 66 telefoon 2715

Zeer gr. bovenhuis (kad. gesplitst) gelegen
aan de Dr. C.A. Gerkestraat f 82.500.—

4-kamerf lat met bergin en garage a.d.
J. v. Heemskerckstraat f 117.500

4-kamerf lat met berging a.d. Tromp-
straat f 105.000.

Percelen zijn op zeer kort termijn leeg te aan-
vaarden.

waterstanden

OKT.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

HW
05 20
0606
0646
0733
0830
0942
11 02
1145
0040
01 28
0202
0236
03 11

LW
01 11
0200
0227
0303
03 53
04 58
0617
0741
0846
O9 25
1004
1039
11 19

HW
1740
18.23
1904
1957
21 00
22 16

1206
13 10
1346
14 19
14 54
15 27

LW
13 25
1409
1448
15 26
16 11
1720
1844
2000
2056
21 39
2214
2300
23 36

henk
steegman
FTT fiTTlTi T TTHAT ^̂ ^̂SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

eanduoorbe Noeranr

Wij kijken uit naar een nieuwe

MEDEWERKER VOOR DE
BOEKHOUDING

een accurate jongedame of jongeman,
met als vooropleiding minstens mavo-ni-

veau.
De boekhouding van een modern autobedrijf

kan interessanter zijn dan u denkt.
Belt u gauw even om een afspraak te
maken voor een kennismakingsgesprek
't is die kleine moeite allicht waard.
Vragen naar de heer Jongsma

^RENAULT
rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort Tel 02507-2323

H. W. COSTER
Makelaar 0.9.

ra
UdNBM
LJdMCC,

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Klein en groot
eten
v.d. Werff's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

vanaf 18 nov '74
is er weer die fijne
winterkorting

f20,- PER MANDAG

VOOR
binnenschilder en behangwerk
dat minstens 3 mandagen vergt

LAAT ONS U ADVISEREN

Schildersbedrijf
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 2206 en 4755

C.J.PAAP

E. van der Linden
INTERIEURVERZORaiNQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
WMterparkatraat M • Zandwrt • Tefeton 4973

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

KeMomstraat 61 • Telefoon 5351

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering QEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAQSMIDDAQS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Guthuispleln naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Pottbu» 40. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3028

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

CENTRALE VERWARMING
TCCHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlmgh Onnesstrait
Postbus 49 Zandvoort
Telefoon 5845*

Gtdipl mstall Erk A C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONOITIONINd

WARMWATERVOORZIENINO

ADVIKA IN LEVERING

ZELraOUWPAKKETTEN

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetsctieapparatuur
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15 katten
in keuken
Zij, die dachten dat het onverzorgd ach-
terlaten van.hu isdieren alleen in de vakan-
tietijd plaats vindt moeten maar eens
gaan praten met de heer Van Vueren,
beheerder van het Kennemer Dierente-
huis aan de Keesomstraat.

HIJ zal u de grote herdershond laten
zien die begin vorige week vastgebonden
aan een boom in het Bloemendaalse bos
werd aangetroffen. Hij neemt u mee
naar de keuken, waar zich tussen de vijf-
tien jonge poezen de zes bevinden die
begin deze maand in een teil op het
haarlemse goederenstation Westergracht
werden gevonden. Een in papier gewik-
keld hondje, ongeveer tien dagen oud,
werd eind september op de Zomerkade
m Haarlem gedeponeerd. Het diertje
kon worden gered doordat een in het
dierentehuis verblijvende moederhond
met twee jongen de vondeling adopteer-

mevr. kraan • meeth
de. Voelt de moederhqnd zich met haar
drietal volkomen gelukkig in haar hok
met uitloopren, dit kan niet gezegd wor-
den van het vijf jaar oude zwart-witte
bastaardje, dat juist deze morgen gebracht
werd omdat zijn 'baas', die hem nota-
bene een paar maanden geleden uit het
haarlemse asiel had gehaald om hem een
nieuw tehuis te geven, uit Zandvoort ver-
dween zonder zich verder om het dier
te bekommeren. Erbarmelijk jankend

gooit hij zich tegen de tralies van zijn
hok.
Een dierentehuis beheren betekent dage-
hjk gekonfronteerd worden met dieren-
mishandeling, veronachtzaming van het
dier, maar ook vaak met onwetendheid.
Het zwerfdierenprobleem, en met name
dat van de zwerfpoezen, hoeft niet zulke
afmetingen aan te nemen wanneer bezit-
ters van deze dieren maar wilden meewer-
ken. Kastratie en sterilisatie van resp.
katers en poezen is natuurlijk de oplos-
sing, maar wanneer de eigenaren, om
welke redenen dan ook, hiertoe niet
willen overgaan laten ze dan in ieder ge-
val binnen 24 uur na de geboorte van
een nest naar het dierentehuis, Keesom-
straat 5, gaan. Daar laat men de diertjes
pijnloos inslapen en er zijn beslist geen
kosten aan verbonden. En laat men nu
niet meteen komen aandraven met de
opmerking dat dit 'zo zielig' is. Veel
'zieliger' is het dat poezenbezitters er
geen been in zien om, wanneer de aar-
digheid er af is of wanneer ze tot de
ontdekking komen dat de buren en fa-
milieleden toch maar liever geen poesje
nemen, het hele nest in een plastic zak
naar de duinen brengen.
Vijftien jonge katjes zitten in de keuken
van het dierentehuis, zindelijk, lief en
speels, maar dat hoeven we niette ver-
tellen. Wat we u wel vertellen moeten
is dat het dierentehuis op het ogenblik
propvol zit (vandaar die vijftien in de
keuken) en dat u er een goed werk mee
doet wanneer u zo'n katje in uw gezin
opneemt. Tegen een gering bedrag als
vergoeding voor de aan het dier toege-
diende injektie tegen kattenziekte krijgt
u een gezellige spinnende, maar vooral
dankbare huisgenoot.

'\ gc\\ van zand voort

sportraad zandvoort
niet representatief
voor alle sporten
Onlangs is de sportraad Zandvoort,
waarvan de zittingsduur samenvalt met
die van de gemeenteraad, opnieuw sa-
mengesteld.

De sportraad bestaat uit vertegenwoor-
digers van de plaatselijke sportverenigin-
gen alsmede enkele afgevaardigden van
de gemeenteraad en heeft ten doel de
sportbeoefening in Zandvoort in de
meest brede zin te stimuleren en akti-
veren door middel van het nemen van
initiatieven en het geven van adviezen.
In de sportraad werden benoemd de
heren J.H.B. Brink (voorzitter), N. Wert-
heim (vice-voorzitter) en H. v. Ekeren
(penningmeester) en verder de leden
mevr. E. Beuks-Keesing en de heren H.
Blokland, H.E. Bosman en J.S. Brandse.
Als vertegenwoordigers van de zand-
voortse gemeenteraad werden aangewe-
zen K.C. v.d. Mije Pzn. en A.A. Rose-
laar.
Tijdens de eerste werkbijeenkomst van
de sportraad Zandvoort nam voorzitter
Brink afscheid van de adtredende leden
P. Krot, M.P.F. Joustra en A. Citroen.
Hij bedankte de drie vertrekkende le-
den voor hun aktiviteiten voor de sport-
raad en overhandigde hen namens het
bestuur een boekenbon. De heer Jou-
stra gaf in zijn dankwoord een over-
zicht van de resultaten die in de achter-
liggende zittingsperiode door de raad
zijn geboekt. Ondanks de kritiek waar-
aan de organisatie vaak blootstaat mag
men trots zijn op hetgeen totnogtoe tot
stand werd gebracht, aldus spreker.
Wethouder K.C. v.d. Mije van sportza-
ken noemde op de bijeenkomst het

stimuleren van de lichamelijke opvoe-
ding, het bevorderen van de samenwer-
king tussen de verenigingen onderling
en het adviseren van het gemeentebe-
stuur de voornaamste taken en doelstel-
ling van de sportraad.
Het is ons opgevallen dat de thans op-
nieuw gekozen en geïnstalleerde sport-
raad Zandvoort -op een enkele uitzon-
dering na- in hoofdzaak bestaat uit ver-
tegen woord igers van organisaties op het
gebied van de buitensporten. En dat is
merkwaardig wanneer men bedenkt dat
Zandvoort meerdere verenigingen telt
die aktief zijn op het terrein van de
zaalsporten. Wat de oorzaak of achter-
grond van de afwezigheid van deze ver-
enigingen in de sportraad ook moge zijn,
het heeft in ieder geva! een onvolledige
afspiegeling en representatie van de
sportbeoefening in Zandvoort tot gevolg.

nieuws
kort & klein
• De voor eergisteren vastgestelde voet-
balwedstrijd tussen het a-elftal van Zand-
voortmeeuwen en het hoofdstedelijke
D.J.K. vond wegens terreinomstandig-
heden geen doorgang. Zandvoortmeeu-
wen staat in de kompetitie momenteel
op de zesde plaats, de middenmoot.
Ripperda heeft de leiding en DEM vormt
de staart.

-We schreven onlangs in de Zandvoortse Koerant over de pleintjes en straat-
jes van de oude dorpskern, die, tengevolge van de uitvoering van een hoogst
ongelukkig en miserabel saneringsplan, tijdens zon- en feestdagen vol staan
met geparkeerde auto's.
Dit keer willen wij de aandacht vestigen op een plein dat tot de meest naar-
geestige ruimte van Zandvoort behoort : het mr. H.M. van Fenemaplein aan
de kop van de Zeestraat. Het plein, aan de landzijde ommuurd door hoge
flatgebouwen, schrikt zowel inwoners als toeristen af en kinderen willen er
niet spelen. Het is een plat, kaal, stenen landschap aan de kust waarop niets
wil gedijen. Onlangs opperde een van onze lezers de mogelijkheid op het
plein een gigantiese bokswedstrijd te organiseren tussen de beste zwaar-
gewichten ter wereld. Als plaatje levert het wel een aardig tafereel op,
maar of het zal helpen het plein met een enthousiaste schare toeschouwers
te stofferen? Je moet een ijzersterke optimist zijn om levenskansen te
zien voor het gat van Zandvoort.

• De werkgroep pré-en postnatale
edukatie maakt bekend dat onder haar
auspiciën op donderdag 24 oktober
a.s. een tweetal films zal worden ver-
toond, waarvan één gaat over een be-
valling in het ziekenhuis en de andere
over het gebeuren thuis. Niet alleen toe-
komstige ouders maar ook andere be-
langstellenden zijn van harte welkom.
Inlichtingen bestreffende zaal, aan-
vangsuur e.d. worden u graag verstrekt
door mevrouw J.C. Overpelt-Rueter,
Zandvoortselaan 10, tel. 5900.

• In Zandvoort gaat weer een hotel slui-
ten. het is hotel Marina aan de Hogeweg
dat wordt geeksploiteerd door de fam.
J.C. de Jong. Het pand is inmiddels ver-
kocht en zal door de nieuwe eigenaar
worden getransformeerd tot apparte-
mentenf lat, met winkelruimte op de be-
gane giond en parkeergarage in het
sousterrain. De huidige eksploitant gaat
een restaurant beginnen in Overveen
aan de Zeeweg.

• Sociëteit Duysterghast ziet om naar
een ander onderkomen. De huidige ak-
kommodatie m 'Riche' aan de noord-bou-
levard blijkt voor de meeste Jeden toch
te ver buiten de woonkern van Zand-
voort gelegen om de sociëteit regelma-
tig te kunnen bezoeken. Men kijkt uit
naar een ruimte dichter bij het centrum
van de gemeente. Over de nieuwe plaats
van de sociëteit en de financiering van
het onderkomen zal worden beslist op
een binnenkort te houden ledenverga-
dering.

« Bij de uitvoering van de Zandvoortse
Operette Vereniging op vrijdag- en zater-
dagavond a.s. in het verenigingsgebouw
'De Kr-ocht' zijn, in tegenstelling tot
een eerder bericht in de koerant, alle
werkende leden van ZOV betrokken.
Koor en solisten van de vereniging zin-
gen melodieën van o.a. Johan Strauss
en Frans Lehar in de dekors van dekor-
bouwer Wim Sluys.

• De afdeling Zandvoort van de komnk-
lijke Nederlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en Plantkunde organiseert
voor leden en belangstellenden op za-
terdag 26 oktober a.s. een wandeling
door de duinen, de Amsterdamse Wa-
terleiding. Vertrekpunt is de ingang
van het duinreservaat aan de Zandvoort
selaan en het tijdstip van vertrek is vast-
gesteld om 10 uur v.m. De wandeltocht
vormt een onderdeel van het winterpro-
gramma van de afdeling dat enkele we-
ken geleden begon met een lezing door
de haagse tumarchitekt J.L. Moll. De
lezing krijgt nog dit jaar voor de tuin-
liefhebbers een vervolg.

voor
abonnement
bellen 2135



Foto Frans van Loon
Voet- en basketball zijn niet de enige sporten in Zandvoort die de belang-
stelling van beoefenaars en toeschouwers trekken. Zo heeft de badplaats
een bijzonder aktieve badmintonvereniging binnen haar grenzen :
B.C. Lotus Zandvoort.

Afgelopen zondag werkte de klup m de Pellikaanhal de eerste helft van de
kompetitie af met het spelen van maar liefst 80 partijen, waarvan de
junioren er 24 voor hun rekening namen. Het eerste Lotusteam versloeg
Velsen en kwam daarmee op de tweede plaats. Het derde team slaagde
erin de koploper te bedwingen en zich aan de top te nestelen. Het derde
jeugdteam behaalde eveneens een uitstekend resultaat. De uitslagen
in cijfers;

Lotus 1 - Velsen 5 6 - 2
2 - Haarlem 5 6 -2
3-O.D.S. 2 5-3
4 - Swish 2 7-1
5 - Wijk aan Zee 1 3 -5
6 - Kennemerland 1 0-8
7-B.B.C 6 7 -1

Lotus junioren

1 - Velsen 1 0-8
2 - Duinwijck 2 1-7
3-Duinwijck6 7-1

ALGEHELE MASSALE en
TOTALE VERKOOP

van onze najaar- en wintercollectie 1974/1975.
Onze gehele voorraad'

DAMESMANTELS
COATS
REGENMANTELS
BROEKPAKKEN

BONTMANTELS
% en 7/s BONTMANTELS
BONTJAGKS
BONTGOLLIERS

etc. etc. etc.
TEGEN PRIJZEN 2x, 3x, 4x, JA ZELFS 5* GOEDKOPER

DAN NORMAAL.'/.'

DEZE AANBIEDING SCHEELT U

GEEN TIENTALLEN MAAR
HONDERDEN GULDENS!!

Een enkel voorbeeld:
DAMESMANTEL met een normale prijs van

ƒ225. — nu reeds .................. v.a.J19"~

DAMESMANTELS met een normale prijs van
ƒ325. — en hoger, nu reeds ........... v.a.149»""

Wacht niet te lang1 De keuze is nu nog enorm groot' Maten 36 tot'52.

MEVR. J. COLLEWIJN - mannequin
Kleine Houtstraat 24 - Haarlem

De enige in Zandvoort
vervaardigde en uitgegeven koerant,
onafhankelijk en met een eigen stijl
en karakter is de
ZANDVOORTSE KOERANT

omroepers

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17. Badhoevedorp, tel.
02968-5817. Geopend dins
dag tot en met zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur,

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Wie zag de botsing met een
gele DAF 16 DH 38 welke
op donderdagavond 17-10-
'74 tussen 20.00 en 22.30 u.
voor het ver. gebouw "De
Krocht" geparkeerd stond.
Bij die aanrijding werden
bumper en achterzijscherm
beschadigd. De bestuurder
van de wagen die de aanrij-
ding veroorzaakte reed zon-
der meer door. Eventuele
getuigen kunnen bellen naar
3332.

Aangeb. c.v. ketel PSK m.
oliebr. en thermost. 25000
cal. tel. 3621.

Garage te huur. De Ruyter-
straat vanaf heden t.e.m.
eind april. Tel. 5668

waterstanden

met de allernieuwste
^atenstaatvooru
openinarnsterdarn
en in zandvoort.

geen

koerant
ontvangen?

bei
2135

Timmer- en Aannemersbedrijf

A.J. DE ROOY

vraagt

T I M M E R M A N
(met interesse voor burgerwerk)

Inlichtingen: Sav. Lohmanstraat 2
Zandvoort
Telefoon 4518.
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-Dewereldwihel ZaridvgortXeemt ,
door de Nqy,l<B_ende Mondlane

§tichtmg*op,2j£oktobér j.l. gestartte
"'aktieweek ten bate**van Mozambique.

dien weinig of niets gedaan aan

staan de prdBleme
htefc^onafhankelij^h'ÜS

jjtbioue nog lang n i e t - -*•

ja. misschien een.
oude schoen. Ja
weet het nooit.

Maar mat een
advertentie In de

ZANDVOORTSE
KOERANT

heb Ja vrijwel
altijd sukaa*.

Daarom avan ballen
naar nummer 2135.

gelost, aldus^en^ezamelijke verRTarirKi«^!|êv5nden. Van e
van de organiserende instellingen.
Hoe moeilijk de ekonomie er bijvoor-
beeld voorstaat blijkt wel uit het feit dat
Mozambique voor 40 %> van zijn inko-
men afhankelijk is van de buurlanden
Zuid-Afrika en Rhodesië. De bevrijdings.-

brde ver-
bouw ervan is geen sprake.
Het Frelimo en de bevolking van Mo-
zambique staan voor een enorme uit-
daging. Midden in deze moeilijke om-
standigheden moeten zij proberen de
idealen te verwezenlijken: een maat-

beweging van Mozambique -het Frelimo- schappij waarin geen diskriminatie voor-
heeft jarenlang gevochten tegen de vreem- komt (blanken zijn ook welkom in Mo-
de overheersters van het land. Moet zij
nu gaan samenwerken met vreemde over-
heersers van de buurlanden 7

Er zijn nog meer problemen. De bevol-
king van Mozambique moet het bestuur
van het land gaan overnemen en dus in
rekordtijd een bestuursapparaat op po-
ten zetten.
In de tijd van de Portugese overheersing

zambique), de emancipatie van de vrouw,
eerlijke verdeling van de rijkdommen
van het land.
Deze bevolking en deze idealen moeten
een kans krijgen. De nederlandse bevol-
king kan daarbij geweldig veel morele
en daadwerkelijke steun geven. Zij kan
dat laten blijken op giro 555, Aktie
Mozambique, Den Haag.
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rustieke eiken
boerenmeubelen
•vangrote klasse:

frankestraat 17
haarlem / 32 09 21
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• De enige galeriehouder in Zandvoort,
de heer John Eijlders, legt het tentoon-
stellingsbijltje er bij neer. Hij is nu 75
jaar en gaat het in de toekomst wat kal-
mer aan doen lezen wij in een folder,
waarin wordt aangekondigd dat de schil-
deres Bep Brom met haar clownsportret-
ten de laatste ekspositie in de galerie
zal verzorgen. De opening vindt mor-
gen, zaterdag 26 oktober,plaats door de
vriend en adviseur van Eijlders, de am-
sterdamse kunstkritikus drs. Hans Re-
.deker. De tentoonstelling duurtt.e.m.
24 november eri is met uitzondering van
de maandagen dagelijks te bezichtigen
van 13-17 uur.

a Vanaf vandaag t.e.m. 8 november
eksposeren in café Peeters {'Snoopy')
aan de Haltestraat de in Zandvoort
woonachtige Paul van Wierst en Jan Ro-
land van Tetterode. Paul met hekserige
schilderijen en Roland met tragi-komie-
se grafiek.

• Op dinsdag 2 november vindt in so-
cièteit 'Duysterghast', gevestigd m
Riche aan de noord-boulevard, de pre-
mière plaats van een korte film van de
cineast Th ijs Ockersen 'Loeres in zicht'.
De premiere is een onderdeel van een
feestprogramma ter gelegenheid van het
121/2 jarig bestand van Loeres. De bij-
eenkomst begint om 21.00 uur.

• Afgelopen maandag vond in het
jeugdhuis van de herv. kerk aan het
Kerkplein een door Amnesty Interna-
tional georganiseerde informatie bij-
eenkomst plaats. Mr. H. de Bruin van
de haarlemse Amnestygroep gaf de
talrijke aanwezigen een overzicht van
ontstaan en werkwijze van de organi-
satie, die zich ten doel stelt, mensen,
welke op grond van hun politieke- of
geloofsovertuiging worden vervolgd en
gemarteld, te helpen. Bij die hulpverle-
nmg neemt Amnesty een strikt neutra-
le en met-politieke houding in acht.
Mr. de Bruin besprak verder de moge-
lijkheden om aktief deel te nemen aan
het werk van de organisatie.o.m. door
het verlenen van financiële steun en
lid te worden van een adoptie- of werk-
groep.
Nadere Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij
Jenny Havers, Gasthuishofje 27, tel.
2791 en Ben Berrier, de Favaugeplein
59te.l. 2169.

• . a.s. Maandag komt de begrotmgs-
kommissie van de zandvoortse gemeen-
teraad in openbare vergadering bijeen
voor informeel overleg over de gemeen-
tebegroting 1975. Verder komen het in-
vesteringsplan 1975-- 1978 ter tafel en
de subsidieaanvragen van diverse instel-
lingen en organisaties op maatschappe-
lijk en kultureel terrein.

o Na de 4e wedstrijd van de onder-
linge kompetitie van de Zandvoortse
Bridgeklup heeft het koppel De By-
Vulsma met 236.46% de leiding in
de A-lijn. \n de B-lijn gaat het dames-
team Dear-Hagen met 250.43% en
in de C-lijn het dameskoppel Dróse-
Gellekom met 224.69o/o aan kop.

De sloop van oude pandjes in de Noord-
buurt gaat onverminderd voort. Deze
week ontving buurtraad voorzitter
Arie Citroen bericht van het kollege
van b en w dat aan de dienst van pu-
blieke werken opdracht was gegeven
een opslagplaats aan de Kruisweg 18
af te breken en het perceel Swaluë-
straat 6 onder de slopershamer te
brengen t.b.v. de toekomstige uitbrei-
ding van het raadhuis.

Begin deze maand stelde het dagelijks
bestuur van de gemeente de voorzit-
ter van de buurtraad er van in ken-
nis dat de schuren van Gasthuisstraat
5 en 7 zouden wonden afgebroken.
Daarbij deelden b en w mee dat met
enkele belangstellenden in de buurt
reeds een gesprek had plaats gevon-
den.
In een eerste kommentaar op de ver-
dere uitvoering van het omstreden
saneringsplan, wees Arie Citroen op
de bijna vijf maanden oude toezeg-
ging van het gemeentebestuur een on-
derzoek te zullen instellen naar de
mogelijkheden een aantal pandjes in
de noordbuurt alsnog te restaureren.
De resultaten van dit onderzoek zou-
den half september worden bekend
gemaakt en met de noordbuurtraad
besproken. Tot op heden hebben we
taal noch teken vernomen, aldus Arie
Citroen. Maar, zo vervolgde hij, wat
wel is gebeurd is dat de gemeente de
afbraak van de buurt heeft hervat
zonder enig nader overleg met de
buurtraad. Daardoor is onder de be-
woners van de noordbuurt opnieuw
grote onzekerheid ontstaan over de

voor
FIETSEN
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familie de waard
naar rotterdam

Arie Citroen: 'Vertrouwenskrisis..

toekomst van de wijk. Ook is men
ernstig gaan twijfelen aan de herhaal-
de belofte van b en w om samen met
de buurt naar mogelijke alternatieven
te zoeken. Er is na de recente afbraak
van de huisjes een vertrouwenskrises
ontstaan, zegt Arie Citroen.
De buurtraad zal zich nu samen met
het aktiekomité noordbuurt gaan
beraden over het nemen van de no-
dige stappen om aan de nieuwe situ-
atie het hoofd te kunnen bieden. Dit
zal gebeuren in nauw overleg met
bouwkundigen en de instanties wel-
ke de buurtraad van advies dienen.

a.s. Zondag neemt de gereformeerde
predikant ds. J. de Waard en zijn echt-
genote P.C. de Waard-de Waal afscheid
van de kerkgemeente in Zandvoort.
Dit zal gebeuren tijdens een dienst in
de gereformeerde kerk aan de Juliana-
weg,waarin de predikant een afscheids-
predikatie zal houden welke om 19.00
uur begint.

Het echtpaar De Waard kwam zeven
jaar geleden naar Zandvoort waar ds.
De Waard de gereformeerde voorgan-
ger De Bruyne opvolgde.die met eme-
ritaat ging. Op het moment dat ds. De
Waard zijn ambt in Zandvoort aanvaar-
de was de beweging van de oecumene
-de dialoog tussen de diverse kerken
en geloofsrichtingen- ook in de bad-
plaats in volle gang. Bij de verdere
ontwikkeling van de oecumene op
plaatselijk n ivo speelde ds. De Waard
een niet onbelangrijke rol. Naast zijn
oecumeniese aktiviteiten en zijn pas-
torale werk voelde hij zich sterk aan-
getrokken tot de geestelijke verzorging
van de gedetineerden in de gevangenissen
Hij raakte er zo door geboeid dat hij
dit werk steeds meer begon te ambieëren
en toen zich enige tijd geleden de gele-
genheid voordeed gevangenispredikant
in Rotterdam te worden.nam hij het be-
sluit dit werk full-time te gaan doen.
Wat de praktijk van het werk onder
de gevangenen betreft zijn er voor hem
geen problemen : ds. De Waard heeft
in de afgelopen jaren veel ervaring op-
gedaan als geestelijk verzorger en raads-
man in de haarlemse strafgevangenis
'De Koepel'. Ds. de Waard en zijn
echtgenote nemen niet zonder moeite
afscheid van Zandvoort waar ze met
veel plezier hebben gewerkt. Mevr. de
Waard-de Waal was de stuwende

kracht achter het ontspanningsprojekt
voor kinderen van inwoners en badgas-
ten tijdens de seizoenmaanden onder
de naam 'Rekreade'. Dit projekt is
mede door haar enthousiaste aanpak
en inspanning een begrip geworden in
Zandvoort. ledere zomer nemen hon-
derden kinderen deel aan de program-
ma's die door mevrouw De Waard en
een team Van werkstudenten wor-
den voorbereid en uitgevoerd. Zij heeft
er overigens het volste vertrouwen in
dat het werk van 'Rekreade' ook zon-
der haar zal worden gekontinueerd.

'Rekreade' is niet meer weg te denken
uit Zandvoort. Men rekent er ieder zo-
merseizoen opnieuw op. Verder heeft
mevr. De Waard meegewerkt aan de
opbouw van de wereldwinkel in Zand-
voort waar zij de kontakten tussen de
winkel en de kerken verzorgde.
Overmorgen wordt het werk van het
echtpaar De Waard in Zandvoort afge-
sloten met een kerkdienst. Daarna
gaan de predikant en zijn vrouw in de
Maasstad opnieuw aan de slag. Niet
minder optimisties en enthousiast als
zij zeven jaar geleden in de badplaats
begonnen zijn.

voortzetting van 'Rekreade' is verzekerd



pw kommissie:
geen
parkeermeters
in kerkstraat
De kommissie van publieke werken
van de zandvoortse gemeenteraad is
tegen het plaatsen van parkeermeters
in de Kerkstraat, de kommissie van
financiën is er voor. B en w hadden
aan beide kommissies advies gevraagd
over de plaatsing van in totaal 21
parkeermeters aan de zijde waar
mag worden geparkeerd in zandvo orts
oudste wandel- en winkelpromenade.

Tijdens de openbare bijeenkomst van
de pw kommissie, welke afgelopen
maandag plaats vond, lieten de leden
weten weinig voor het projekt te voe-
len. Vooral op verkeerstechniese
gronden zagen zij het niet zitten. Zo
twijfelde het kvp-raadslid Van As aan
de noodzaak van het aanbrengen van
de meters en de heer Janssens van
inspr. nu toonde zich evenmin geest-
driftig over het voornemen van het
kollege. Naar zijn mening zou het
verkeer in de Kerkstraat zeker niet ge-
baat zijn bij het plaatsen van de pne-
ters. VVD-afgevaardigde Bosman wil-
de een tussenoplossing bereiken door
het plaatsen van enkele parkeermeters.
Volgens pw-wethouder Attema en te-
vens voorzitter van de kommissie zou
dit laatste aanleiding geven tot grote
moeilijkheden tussen de winkeliers
in de Kerkstraat onderling. Die waren
zei hij, toch al weinig homo-
geen in hun oordeel over hetgeen er
aan de verkeerssituatie in de Kerk-
straat verbeterd zou kunnen worden.
De kvp-er Van As vatte tenslotte de
voornaamste bezwaren van de kommis-
sie samen: het plaatsen van parkeer-
meters zal de doorstroming van het
verkeer in de toch al smalle winkel-
straat nog verder bemoeilijken en stag-
neren. Daarna besloot de kommissie
unaniem het idee van de hand te wij-
zen.

'MAX PARKEERTUD 1 UUR'

familieberichten familieberichten

Kerkstraat te smal voor parkeermeter...

De kommissie van financiën, welke
op dezelfde avond onder voorzitter-
schap van wethouder I.M. Aukema
vergaderde, dacht er anders over. Men
had geen bezwaar tegen het plaatsen
van de meters. Maar de kommissie
wilde zich niet vastleggen alvorens er
meer bekend zou worden over het

foto frans van loon

reeds enkele jaren oude plan voor de
aanleg van een sierbestrating in de
Kerkstraat. Het staat echter nog lang
niet vast of die sierbestrating werkelijk-
heid zal worden. De winkeliers zijn
het over de aanleg van een dergelijke
plaveisel niet eens of tonen er geen
overmatige belangstelling voor.

ZAKENNIEUWS
IN
ZANDVOORT

Vorige week werden familie, vrienden
en zakenrelaties tijdens een "open
house" in de gelegenheid gesteld de
uitbreiding te bezichtigen die de zaak
van mevrouw R.J. Schaap-Terol aan
de Haltestraat had ondergaan.

Een fraai ingerichte verkoopruimte,
thans ekstra feestelijk door de vele
bloemstukken, geeft op smaakvolle
wijze een overzicht van alles wat me-
vrouw Schaap op het gebied van kris-
tal, zilverwerk en serviezen te bieden
heeft. Zij heeft thans in Zandvoort de
alleenverkoop van o.a. Leerdam, Van
Kempen en Begeer, W.M.F., Royal
Albert en nu ook Wedgwood. Vooral

dit laatste is belangrijk want liefheb-
bers van dit unieke engelse aardewerk
waren voor aanschaf of aanvulling al-
tijd op de stad aangewezen.
Met het oog op de komende feestdagen
is een kijkje in de zaak beslist aan te
raden, want behalve genoemde artike-
len is er een grote keuze in heel aparte
geschenken, waarvan wij onder meer
sets noemen die bestaan uit een place-
mat van zuiver Iers linnen in een fraai
bloemendekor op effen ondergrond,
een servet en vingerdoekje in deze ef-
fen tint, gekompleteerd met een hou-
ten servetband. Maar ook de heel bij-
zondere zilveren sieraden en mmiatu-
ren zijn waard eens nader bekeken te
worden.
Van harte feliciteren wij het echtpaar
Schaap'('het is echt van ons samen',
verzekerde mevrouw Schaap ons) met
deze zaak, die niet alleen voor de Hal-
testraat maar voor heel Zandvoort een
aanwinst is.

nieuws
kort & klein
• De zandvoortse karnavalsvereniging
'De Scharrekoppen' is al weer enige
tijd bezig met de voorbereidingen voor
de jaarlijkse karnavalsviering. Op zater-
dag 9 november vindt in hotel Keur
aan de Zeestraat een feestelijke bijeen-
komst plaats waar de nieuwe karna-
valsprins zal worden gepresenteerd en
tevens afscheid genomen van de aftre-
dende pretprins.
Aan de ceremonie rond de komende
en gaande man werken mee de hofka-
pel 'De Kwalletrappers', de dansgarde
en het sekstet van Martin Haak. Te-
vens vindt er een loterij plaats waar-
aan een groot aantal prijzen zijn ver-
bonden. De avond begint om half ne-
gen.

ADVERTEREN ? bel 2135

Na een moedig strijden is toch nog onverwacht van ons heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en grootvader

BANKRIS VAN DER MOE
op de leeftijd van 68 jaar.

H. van der Mije-van der Gaag
B. van der Mije
W. van der Mije-Kamphuis
Monique
G. Prins-Schaap
P. Th. Prins
K.H. Kooy-Schaap
A.J. Kooy

Zandvoort, 22 oktober 1974.
J.P. Heyeplantsoen 8

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van de St. Agathakerk,
Grote Krocht te Zandvoort.

Gelegenheid tot bezoek~van 14.00-14.30 uur en van 20.15-20.45 uur.

De teraardebestelling zal plaatshebben vrijdag 25 oktober a.s. om 14.30
uur op de Algemene begraafplaats te Zandvoort, waarna gelegenheid
tot condoleren in de aula der begraafplaats.

16 oktober - 22 oktober 1974

Geboren: geen.
Overleden: Theresia Maria Lamber-

ta van Beek, oud 85 jr. gehuwd geweest
met G.S.C. Dreijer; Theodora Maria
Antoinette, oud 71 jr.

Ondertrouwd: Eduard JoTiannes
Beugel en Lizanneke Margot Munck;
Frans Jacobus de Lijzer en Pieternella
Willemke Loos; Bart van Hiele en Johan-
na Elisabeth Agatha Maria Bruinsma.

Gehuwd: geen.
Geboren buiten de gemeente:

Saskia Mathilde dv. G.H. Kuneman en
A.C. Hoorweg; Gijsbert Eeuwout, zv.
G. Hoogendijk en C.M. Bisenberger;
Arno Vincent zv. H. Breeuwer en A.G.
van Vessem; Natascha Wilhelmina Jo-
hanna dv. E.A. Disco en WJ. Zwaanen-
burg; Alexandra Maria Adriana dv. F.H.
Hesse en Y. Voorma; Niels zv. J.H. Meijer
en T.A. Meijer; Suzanne dv. J. Scheevaas
en A.P. Smienk.

Overleden buiten de gemeente: Eva
Maria Landman oud 82 jr. gehuwd ge-
weest met J. van Rijnsoever.

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 26 en zondag 27 oktober

Zr. Th. de Roode, Noorderstraat 30,
Tel. 63 58.

kerkdiensten

• De Zandvoortse gymnastiekvereni-
ging 'Oefening staalt spieren' bestaat
deze maand zeventig jaar. De najaars-
vergadering van de Kennemer Turn-
kring wordt in het kader van de akti-
viteiten ter gelegenheid van dit zeven-
tig jarig bestaan op 30 oktober in ho-
tel Keur te Zandvoort gehouden.
Tijdens deze vergadering zal ook het
technisch programma 1975 worden be-
handeld en afscheid worden genomen
van de heer J.H.B. Brink, die na een 37-
jarig zittingsperiode als kring-bestuurs-
lid zijn funktie als tweede voorzitter
ter beschikking heeft gesteld.

• De onlangs in Zandvoort gehouden
inzamelingsaktïe ten bate van de blin-
denzorg 'De fakkels bijeen' heeft
f 1.587,- opgebracht. Onder de naam
'De fakkels bijeen' werkt een aantal
organisaties op het gebied van de blin-
denbegeleiding en -verzorging samen.
Deze instellingen en tehuizen zijn
voor de financiering van hun werk
voor een belangrijk deel aangewezen
op de vrijwillige bijdragen Van het pu-
bliek. De kommissie die de kol lek te
in Zandvoort heeft voorbereid brengt
dank aan kollektanten en milde ge-
vers voor de fraaie opbrengst van de
kollekte.

Bi WEGENS VAKANTIE GESLOTENBB
van 22 oktober t/m 4 november

ene r enou t
herenkapsaions Ons filiaal Schoterweg 47 te Haarlem
schoterweg 47 Haarlem tel 261610 is normaal geopend
schoolplein 4 zandvoort tel. 5880

Studie-instituut „LAGERWEY"
t Studiebegeleiding • Huiswerkcontrole
• Bijlessen (alle vakken) • 5 dagen per week 14.00-18.00

en 19.00-21.00 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding: voormalige Julianaschool,
Brederodestraat 15, telefoon 4319, Zandvoort aan Zee.

GEREF. KERK
zondag 27 oktober:

10.00 uur: Gemeenschappelijke dienst
herv./geref. in de geref. kerk, voor-
ganger ds. C. Mataheru.
19.00 uur: Afscheidsdienst ds. J. de
Waard.

HERVORMDE KERK. Kerkplein
zondag 27 oktober:

10.00 uur: Gemeenschappelijk dienst
geref./herv. in de geref. kerk, voor-
ganger Mej. Ds. K. Biezeveld.
19.00 uur: Afscheid ds. J. de Waard.
JEUGDHUIS
10.30 uur: jeugdkapel. Dhr. G.J.
Kwakkel.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 27 oktober:

10.30 uur: ds. C.P. Hoekema d.g.
Heemstede.

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG.GEMEENTE
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misvcering
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.mv. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering
met samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

2307 Horlogerie C. Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB - service - dealer

2323 Autobedrijven "R l N KO"
off. Renault dealer - off. Ford
dealer. Oranjestraat 2-12

2525 W. Schouten, technies advies-
bureau, gasverwarmingen

2754 Adm. Groene Kruis.



HOERA ZE ZIJN ER

1/2 jaarlijkse gezinsabonnementen f 125,00
(man, vrouw en kinderen tot 16 jaar)

1/2 jaarlijkse persoonlijke abonnementen f 60,00
De tarieven van losse baden f 2,25 en de 10 badenkaarten van f 18,00
blijven gehandhaafd.

ZWEMLES
Het opgeven van leerlingen is weer mogelijk
KLEUTERLES voor kinderen van 4 jr. en ouder , 3x per week les.

KINDERLES voor 6 jaar en ouder 4x per week les.
Leskaart f 50,00
Entree f 2,25, of 10 badenkaart, of persoonlijkab., of volgkaart van gezinsab.

Vondellaan 57
Zandvoort

Telefoon 02507-21 70

Sportfondsenbad
„De Duinpan"

omroepers

TE KOOP aangeb. "Pagels
model" trouwjapon met
hoed {op Texel gedragen)
Pr.n.o.t.k. C. Boom, Oos-
terparkstr. 52 na 19.00 u.

TE KOOP z.g.a.n. eikenh.
bankstel (windsor) tel. 4482.

Huish. hulp gevr. voor
enkele ocht. p.w. f6,-
p.u. Pentislaan IA, Bent-
veld, tel. 023 - 243263.

Verkoopster biedt zich
aan voor 2 a 3 dgn p.w.
3r. onder nr. 7903 buro
van dit blad.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

WAPENT U TEGEN DE WINTER
bij

K U I K - T E X T I E L
Wollen en halfwollen dames en herenonder-
goed, ten Cate - Certiform ondergoed, pya-
ma's, nachthemden, dusters, kortom te veel
om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK - TEXTIEL / Grote Krocht 30-32 /
telefoon 02507 - 69 75

Boek uw vakantie
bij Eurosol,
dan wéét u dat u
méér vakantie krijgt
voor minder geld en...
méér persoonlijke
attentie en service
die helemaal niets kost!

ZANDVOORT

KERKSTRAAT 22

GALERIJ 16

TELEFOON 02507-3951

SPECIALISTEN
IN VOORDELIGE
CHARTERVLUCHTEN

TE HUUR voor 6 mnd.,
misschien langer, bij alleen-
won, heer, g. st., ongem.
suite 4x13, c.v., wastafel,
2 balcons, medegebr. keu-
ken en badkam., dicht bij
station en winkels.Brieven
onder nr. 7900 buro van
dit blad.

GORDIJNEN MAKEN?
komt u eens met ons pra-
ten.

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

Schilder- en tekenlessen on-
der nader overeen tekotnen
kondities.
Paul van Wierst, v. Lennep-
weg 26/4 of tel. afspraak
nr. 3644

TE KOOP kl. herenfiets te-
vens voetbalsch. mt. 6 Tel.
6194.

Huish. hulp gevr. voor een
halve of hele dag in de week
Goede hulp wordt goed be-
taald-Brieven onder nr 7901
buro van dit blad.

TER OVERNAME: ca. 300
stuks gebruikte trottoirte-
gels, grijs en rood. Tel 3606.

Gehandikapte uit Nieuw
Unicum vraagt bergruimte
wegens gemis gerging, be-
reikbaar met rolstoel. Brie-
ven onder nr. 7902 buro
van dit blad.

UW TRAP BEKLEDEN ?
vraag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

T E KOOP aangeb.
Smeedijzeren hanglamp
(6 lichtpunten) f 150,-. en
een antieke oliehanglamp
f 350,-. Tel. 37 63.

we redden

Het 150-jarig jubileum van het reddingwezen bepaalde de
keuze van het onderwerp van de spaarbankkalender:
6 fraaie kleur-opnamen van zeer verschillende aspecten van
de zee. De prachtige frontfoto is echter ook symbolisch voor
de stormen die over de geldwaarde zijn losgebarsten.

Maar we zullen het redden als we, net als de Javazee, koers
houden en blijven sparen want het blijft waar:
sparen geeft houvast. En iedere storm gaat weer eens liggen.

De prachtige kalender ligt (zolang de voorraad strekt) klaar voor iedere spaarder op

wereldspaardag
en in de hele week van 28 oktober t/m l november, terwijl ieder die een nieuwe rekening opent
met een eerste inleg van tenminste ƒ 10, - éénmaal een gratis premie van f 5,- ontvangt

we/t nederlond

TE KOOPAustin 1100
Gleider 1100. Perfekt onder-
houden 84.000 km. T.e.a.b.
Tollensstr. 23, tel. 2344.

Wegens verhuizing inboe-
del aangeb. Ook afzonder-
lijk te koop. J.M. v. Stave-
ren-Zandvoort, Jhr. Quar-
les van Uffordstr. 72.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ter, peuters, tieners en gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1-3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

Hcndenkapsalon
RENÊ SCHRAM

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen.

oórbehandeling.
voetbehandegling, etc

.Hondenspecialiste
sinds 1955

Troelstrastraat 7. tel. 4999

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTG EBIT-REPARATI ES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrentie

prijzen.

gebruik zuiver plantaardige cosmetica...
als U boven de 25 bent en uw huid op natuurlijke
wijze jong en mooi wilt houden, Voor U creëerde

St endhal zijn huidverjongende phydraderm preparaten:
de unieke Sansevenna lijn voor de rijpere huid.

S T I
Ia beauté est une promesse de bonheur

COIFFURES VAN DAM
Kerkstraat 3a, telefoon 40 99, Zandvoort

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m^
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'VEMA Beheer' b.v.,
telefoon 023 - 37 77 67.

s t e n c i l w e r k
J. S IJ T S M A

VAN L E N N E P W E G 75

VOOR
KOUDE DAGEN
Sportief model tweed coat 149,-
Joppers en cabaans van 69 tot 149,-
Jekkers "Schuttersveld corduroy"....139,-
Gentle claim geheel met Borg gevoerd

139,-
Vlotte en practische jacks 89,- en 98,-

KERKSTR.20 • TEL:3136



OM U TE LATEN ZIEN DAT HET ONS MENENS IS.
Profiteer nu van de volgende aanbiedingen, met Sinterklaas is het te laat.
Bovendien is het zo Sinterklaas.

Sony klokradio van f 179,-
Sony klokradio van f 229,-

voor f 129,-
voor f 159,-

nog enkele originele geluidsbanden met komplete programma's van Radio MiAmigo
en Caroline voor f 175,-.

ZIET DAT HET ONS MENENS IS.
Haltestraat 56, Zandvoort
Telefoon-3618

henk
steegman
FTT T"\T71Tfc T TÏT'l^T ^N*̂ ^SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

geen

koerant
ontvangen?

bel
2135

voor verkoop
en service
naar

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

rinko
RENAULT

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

„oktober" mosselmaand

GRANDIOOS
MOSSBbFEEST

bij visrestaurant

Duivenvoorden
haltestraat 49 zandvoort.

U kunt uw nest jonge
katjes

KOSTELOOS
LATEN
INSLAPEN

mits binnen 24 uur
g ebracht bij de

Stichting
Kennemer
Dierentehuis

verl. Keesomstraat
Zandvoort

Óók U!
Centrale Verwarming
GAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023 - 31.36.79-31.04.40 *. na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

H. W. COSTER
Makelaar 0.9.

ra
LidNBM
UdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein - Tel. 2129

vanaf 18 nov '74
is er weer die fijne
winterkorting

f20,- PER MANDAG

VOOR
binnenschilder en behangwerk
dat minstens 3 mandagen vergt

LAAT ONS U ADVISEREN

Schildersbedrijf
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 2206 en 4755

C. J. PA AP

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGINO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Wactarparkatraat U • ZwtdvMrt • TafefMH 4973

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

«sesamstraat 61 • Tslefoon 6351

J. Portegies - Schoenservice

Raparatle klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
an originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerling!) Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * «n 3.828

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

CENTRALE VERWARMING
TICHNISCH INSTALLATII BUMAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamsrlingh Onnesitraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845"

Gtdipl mstall. Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINO
ADVICS IN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

NACHTCONTROLE
ZAHDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur
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bar en boos weer
bij zvm-alkm.boys

(2-2)

ds.de waard:

zandvoort
even gemakkelijk

Foto Frans van Loon

Velen waren Zondagavond naar de
Julianakerk gekomen om na afloop van
de afscheidsdienst dominee en mevrouw
De Waard de hand te drukken die, zo-
als we in onze editie van vrijdag j.l.
vermeldden, Zandvoort gaat verlaten.

Namens de kerkraad van de gerefor-
meerde gemeente verwelkomde de heer

- J. Kiewiet de talrijke aanwezigen, waar-
na de spreker de eerste ontmoeting
met ds. en mevrouw de Waard in Oost-
voorne in herinnering bracht. Uitvoerig
ging de heer Kiewiet in op het moei-
lijke ambt van predikant in een tijd
waarin zich steeds grotere verschillen
openbaren over de uitleg, en waarin
bovendien de jeugd met een eigen in-
breng komt. De taak die ds. de Waard
in Rotterdam wacht, die van gevange-
nispredikant, zal ook zeer moeilijk zijn
en spreker wenste de scheidende predi-
kant hierbij dan ook Gods nabijheid.
Burgemeester Nawijn betreurde het dat
dominee en mevrouw De Waard de ge-
meente gaan verlaten. 'U beiden heeft
zich laten kennen als harde werkers', al-
dus de burgemeester, die het dominees-
echtpaar dank bracht voor alles wat ze
voor Zandvoort en haar inwoners hebi
ben gedaan.
Ds. C. Meijer roemde het vele werk dat
ds. De Waard in de classis Haarlem had
verricht en verzekerde dat de classis
hem met spijt zien gaan. Namens de
lokale Raad van kerken dankte pastoor
Kaandorp voor de inbreng, vriendschap
en medebetrokkenheid die het echt-
paar De Waard had gegeven bij hun ge-
zamenlijk werken aan 'het koninkrijk
van onze Heer'
Als tekst van de overdenking (ds. de
Waard had met opzet zijn afscheidsrede
niet in de vorm van een preek gegoten)
had de predikant Exodus 33 vers 15
gekozen : 'Indien Gijzelf niet medegaat,
doe ons van hier niet optrekken.' Te-

rugkijkend op de afgelopen zeven jaar
waarin hij in Zandvoort heeft gestaan
zag ds. de Waard deze periode als een
'Samen onderweg geweest zijn'. Het was
niet altijd even gemakkelijk, de periode
in Zandvoort. 'Het ging dan ook vaak
als door het zand voort', aldus de do-
minee, die de aanwezigen echter verze-
kerde hier toch een goede tijd te heb-
ben gehad.
Na afloop van de plechtigheid, waaraan
het kerkkoor onder leiding van orga-
nist Lourens Stuifbergen medewerking
verleende, bestond er in de Calvijnzaal
gelegenheid tot een persoonlijk afscheid.
De heer A.C. Ledegang, lid van de kerke-
raad, bood namens de kerkelijke gemeen-
te, familieleden en vrienden, mevrouw
De Waard bloemen aan en aan dominee
een burolamp. Een bescheiden kado,
vond de heer Ledegang, maar het echte
afscheidsgeschenk bestond uit een
cheque van f 1.000,-, waarvan ds. de
Waard zelf een bestemming mocht ge-

ven. De heer Hilbers verzekerde niet na-
mens de vvv het woord te voeren maar
als kommissielid van Rekreade. Het
valt niet mee, aldus de heer Hilbers, om
tegelijk voorzitter én sekretaresse kwijt
te raken. Van harte wenste spreker
beiden veel geluk in hun nieuwe woonplaats

Mejuffrouw 't Hooft van de kleuter-
school 'De Woelwaters' had de gevoelens
van haar kinderen in verband met het
op handen zijnde vertrek op een bandje
vastgelegd. Voor de dominee vonden de
kinderen het maar akelig dat hij naar
de gevangenis ging en meurouw De
Waard werd even duidelijk herinnerd aan
haar belofte een pop aan te kleden.Maar
het mooiste was toch wel het feit dat
de oekumene ook tot de kleuterschool
is doorgedrongen : of dominee De Waard
nu eens de baret terug wilde geven die
dominee Mataheru al zo'n tijd kwijt is !

Kr. M.

De voornaamste rollen in de eergiste-
ren gespeelde wedstrijd tussen Zand-
voortmeeuwen en Alkmaarse Boys
werd vertolkt door rukwinden en re-
genbuien. De wind liet de bal op de
meest onverwachte momenten van
richting veranderen, terwijl dichte
regensluiers de spelers doorweekten
en het zicht op het spel soms tot en-
kele meters beperkten. Kortom het
optreden van"de elementen was bar

' en boos.

Ondanks de weinig gunstige weers-
omstandigheden brachten beide par-
tijen een niet onaantrekkelijke wed-
strijd op het veld van Alkm. Boys.
Een wedstrijd die eindigde in een
2-2 gelijk spel.
In de Zandvoortse opstelling vielen
twee mutaties te noteren. De geroeti-
neerde Lock had de plaats ingenomen
van Guus Paap en bij het begin van de
tweede helft werd Maarten Koper ver-
vangen door Frans de Vlieger. Vooral
De Vlieger liet een uitstekende indruk
achter. Een versterking en verbetering
van het elftal, maar nog geen sluitend
geheel. Zo is de linkervleugel een
zwakke schakel in het elftal die ook
in de wedstrijd van zondag maar
moeilijk mee kon komen. Verder zit
er nog te weinig verband in de achter-
hoede van de ploeg door het solistiese
optreden van de verdedigers. Daardoor
krijgt de tegenstander meer gelegen-
heid om in de achterhoede door te
dringen dan strikt noodzakelijk is.

In de wedstrijd van eergisteren
voerden de kustbewoners in de eerste
fase de boventoon. Kees Bruin bezorg-
de zijn klup de leiding door het leer,
op zeker 25 meter afstand van het
doel, achter keeper Oliemans te knal-
len, O - 1. Kort daarop kreeg Zand-
voortmeeuwen een pracht kans de
score te verhogen maar de mogelijk-
heid werd niet voldoende uitgebuit.

Aan het einde van de eerste speel-
helft nam Alkm. Boys het initiatief

over en drong diep in de verdediging
van de gasten doof. Er ontstond een
gevaarlijke situatie voor het doel van
Zandvoortmeeuwen na het nemen van
een vrije schop door Alkm. Boys. Hout-
koper stond vlak voor de ingang van
het doel en hoefde de ba! alleen maar
in te koppen. Hij had pech want het
leer ging over inplaats van onder de
lat. Zijn kollega Leo Heimans had en-
kele ogenblikken later meer sukses en
schoot het leer met een droog schot
achter keeper Puls, 1 - 1.
De tweede helft van de ontmoeting was
nauwelijks een minuut oud toen Zand-
voortmeeuwen door een schot van Jos
Cornelisse op een 2 — 1 achterstand
werd gezet. De bal die hij tegen het op-
gestelde 'muurtje' van verdedigers schoot
schoot, draaide via het lichaam van een
der ZVM-spelers in het doel van Puls,
2 — 1 . Terwijl Alkm. Boys voortging
met het onder druk zetten van de ver-
dediging sloegen de ver naar voren ge-
komen Teun Vastenhouw en Aaldert
Stobbelaar hun slag. In de 16e minuut
mocht Vastenhouw een vrije schop ne,-, ••

„men die via. het-hpofd _var^„Stpj3Ês«aar, ~
achter de verbouwereerde "OJÏemairê*,'

" in het net verdween;2?- 2?f%%'J

Beide partijen probeerden daarna om """
beurten de leiding te bemachtigen
maar in de stand kwam geen wijziging
meer.

NIEUW SUKSES

VOOR ROY SCHUITEN

waterstanden

HW
00.40
01.28
02.02
02.36
03.11

LW
08.46
09.25
10.04
10.39
11.19

HW
13.10
13.46
14.19
14.54
15.27

voor
abonnement
bellen 2135

nieuws
kort & klein

• Er wordt momenteel hard gewerkt
aan de voorbereiding van het traditione-
le bezoek van Sint Nicolaas aan Zand-
voort.dat voor dit jaar is vastgesteld op
zaterdag 16 november. Aan de opzet
en organisatie van de optocht van de
goedheiligman wordt medewerking ver-
leend door de plaatselijke karnavalsver-
eniging 'De Scharrekoppen'. Dit ge-
beurt o.m. door het houden van een
geldinzameling onder de middenstands-
bedrijven in de gemeente.

• Het verleden week door BV-Lotus
voor de leerlingen van de zandvoortse
basisscholen georganiseerde badminton-
tournooi is gewonnen door de Nicolaas-
school. De 2e t.e.m. de 7e plaats wer-
den resp. ingenomen door de Oranje-
Nassauschool, Beatrixschool, Hannie-
Schaftschool, Mariaschool, v. Heuven
Goedhartschool en Plesmanschool.

• Een felle uitslaande brand heeft vo-
rige week voor enkele tienduizenden
guldens schade aangericht aan een zo-
merhuis.gelegen achter perceel Hoge-
weg 42. De vrijwillige brandweer had
twee uur nodig om de vuurhaard te
bedwingen. Een defekt aan de gevelka-
chel van het zomerverblijf was de oor-
zaak van de brand.

o Verleden week kwam een inwoner
van Zandvoort tot zijn schrik tot de
ontdekking dat hij per abuis een plas-
tic zak met waardepapieren en een be-
drag van f 1.200,- had meegegeven
aan de vuilophaaldienst van de gemeen-
te. Na die ontdekking kwam hij onmid-
dellijk in aktie en stelde de dienst van
het gebeurde op de hoogte. De betref-
fende vuilniswagen werd naar het ter-
rein van de pw-remise in Zandvoort
nieuw noord gedirigeerd, waar het vuil
werd gelost. Vrijwel direkt werd de
plastic zak ongeschonden en met waar-
depapieren en geld teruggevonden. De
kosten van de operatie kwamen voor re-
kening van de inwoner, maar dat had hij
er graag voor over.

• De zandvoortse prof.-wielrenner
"~Röy Schuiten heeft afgelopen zon-

dag aan zijn toch al indrukwekkende
reeks wielersuksessen een nieuwe
triomf toegevoegd.
Afgelopen zondag won hij samen met
zijn teamgenoot Francesco Moser de
befaamde tijdrit (109 km) voor kop-
pels in het italiaanse Barachi. Roy
en Francesco reden de tijdrit in 2
uur, 15 min. en 15 sek. Bijna twee
minuten sneller dan de wielercracks
Eddy Merckx en Roger de Vlaeminck.
Schuiten was vooral bijzonder sterk
in de laatste kilometers.waarin hij de
achterstand op het duo Gösta Petter-
son en Martin Rodriquez volledig
wist weg te werken en om te zetten
in een voorsprong van 3 sekonden. Ge-

' noeg voor het behalen van de overwin-
ning.



en val

Jarenlang was de toren aan de Strandweg
waarin het leidingwater van Zandvoort was
opgeslagen, de blikvanger van Zandvoort.
Een herkenningsteken dat overal boven-
uit stak en van heinde en ver te zien was.
En vanuit de watertoren, die tevens uit-
zichttoren was, kon je heel Zandvoort
overzien, de duinen tot aan de horizon
en de kontoeren van Haarlem. Het voor-
oorlogse Zandvoort wel te verstaan, waar-
van een gedeelte tijdens de duitse bezet-
ting in de jaren '40 - '45 met de grond
gelijk werd gemaakt. Dat lot trof ook de
waterdrager van Zandvoort. Op 17 sep-
tember 1943 werd de toren door middel
van een dynamietlading opgeblazen en
verdween voor eeuwig uit het beeld van
Zandvoort. De smak die het gevaarte
maakte deed de grond schudden als bij
een aardbeving.

De foto's uit de gloriedagen van de water-
toren zijn afkomstig uit het archief van de
gemeente Zandvoort. De plaatjes van de
val van de reus werden door de firma Ba-
kels op de gevoelige plaat vastgelegd. Een
beeldverhaal van de laatste minuten van
de toren in een toen al kaal en kraterach-
tig landschap.

-y.

-JU



het NCRV programma, dat van 8 tot
2 uur in de nacht duurt, wórden de bë-
dragen, die in de gemeenten zijn opge-
haald bekendgemaakt.
Het aktiekomité Zandvoort heeft kol-
lektanten nodig. Het komité gokt op
sportief Zandvoort en hoopt dat alle
sportbeoefenaars zich zo spoedig moge-
lijk zullen opgeven om dé adressen af
te gaan. Zij die de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt worden verzocht
zich op te geven, zodat met de indeling
van wijken kan worden begonnen.
Aanmelden bij mej. C.H. Bense, Wilhel-
minaweg 12, telefoon 2708.

Onder dit motto vindt in de laatste
week van november een landelijke in-
zamelingsaktie plaats t.b.v. de financie-
ring van een vijfjarenplan ter bestrij-
ding van kanker bij jeugdigen. De aktie
is op touw gezet door de jubilerende
omroepvereniging NCRV in nauwe sa-
menwerking met het Koningin Wilhel-
minafonds.

In vrijwel alle gemeenten in ons land
zijn dezer dagen komité's opgericht
om de aktie op plaatselijk nivo te orga-
niseren. Ook in Zandvoort is een komi-
té gevormd bestaande uit de heren
Van Maris (voorzitter), W.G. Gebe en
mejuffrouw C.H. Bense (sekretaresse).
De aktie wordt als volgd gevoerd:
In alle gezinnen wordt op 25 november
een enveloppe afgegeven, die op 29
november weer wordt opgehaald. In

Vis en delicatessen
SCHUT

KERKSTRAAT 21 TEL. 2121

Vanaf vandaag is onze zaak weer
GEOPEND

met vers gerookte paling, zalm
gestoomde makreel, Engelse en
maarse bokking, vers gepelde garnalen,
gebakken vis en volop gebakken
bokking.

IN DE VISHAL , KOSTERSTRAAT
alle soorten verse zeevis en gebakken
vis.
A.S. ZATERDAG weer
GARNALENKROKETTEN

redt

groot-bentveld
'Er is een zaak die ons zeer ter harte
gaat en waarvoor wij hier uw aandacht
willen vragen: dat is het behoud van het
oude huis 'Groot Bentveld', dat zoals
velen wel bekend zal zijn, gelegen is aan
het einde van de Merellaan.'

Dit is de aanhef van een rondschrijven
van de stichting 'Groot Bentveld' onder
de bewoners van de buurtschap Bent-
veld.
De stichting noemt het in zijn brief 'niet
alleen bijzonder jammer maar ook erger-
lijk, dat een bouwwerk dat reeds uit eirid
1500 dateert, thans in een dergelijke
staat van aftakeling verkeert. Men zou
verwachten dat een zo atijlvolle behui-
zing als een kostbaar bezit voor verval
behoed zou worden. Temeer omdat dit
soort van in-ons land niet zo talrijke hui-
zen, een verademing is in de benauwd-
heid van betonnen woonblokken waarin
zovele mensen tegenwoordig gedwonnen
zijn te verblijven. Maar helaas is niets

minder waar, de eigenaars schijnen van
het nodige onderhoud van het fraaie
huis volledig te hebben afgezien.'
Gelukkig kon afbraak worden voorkomen
doordat het buiten bijtijds op de monu-
mentenlijst kon worden geplaatst, maar
het zonodige herstel is achterwege geble-
yen en het kostelijke huis staat zonder
meer op zijn einde te wachten, aldus de
stichting.

De stichting heeft tot nu toe kunnen
voorkomen dat een bouwmaatschappij
plannen voor het bebouwen van 'Groot
Bentveld' heeft kunnen uitvoeren en de
stichting zal de strijd tegen het verdere
verval van het huis voortzetten. De stich-
ting doet aan het slot van de brief een
beroep op de instemming van de bewo-
ners van Bentveld met dit streven.
Dat kan o.a. gebeuren door het sturen
van kleine en grote bedragen op post-
giro 5826 met vermelding 'ten gunste van
de stichting 'Groot Bentveld'.

Het 150-jarig jubileum van het reddingwezen bepaalde de
keuze van het onderwerp van de spaarbankkalender:
6 fraaie kleur-opnamen van zeer verschillende aspecten van
de zee. De prachtige frontfoto is echter ook symbolisch voor
de stormen die over de geld waarde zijn losgebarsten.

Maar we zullen het redden als we, net als de Javazee, koers
houden en blijven sparen want het blijft waar:
sparen geeft houvast. En iedere storm gaat weer eens liggen.

De prachtige kalender ligt (zolang de voorraad strekt) klaar voor iedere spaarder op

were
«m v̂ ^BDPlpr

en in de hele week van 28 oktober t l m l november,- tenvijl ieder die een nieuwe rekening opent
met een eerste inleg van tenminste f 10, - éénmaal een gratis premie van f'5,- ontvangt

we/1
nieuws
kort & klein
• De lezing die ds. C, Hoekema uit
Haarlem vanavond zou houden over
zijn reis naar Indonesië, voor de afde-
ling Zandvoort van de Nederlandse
Protetstantenbond, gaat niet door
de inleider is ziek geworden.

• Het zandvoortse bedrijfsleven wordt
door de federatie 'Handelsvereniging
De Hanze' op donderdag 21 november
uitgenodigd voor het bijwonen van
een hearing in restaurant Zomerlust
aan de Kosterstraat. Door
middel van de hearing wil men de me-
ning peilen van de winkel- en bedrijfs-
eksploitanten over een permanente
feestverlichting in de voornaamste win-
kelstraten, een autovrije zone in het
dorpscentrum gedurende de avond- en
nachtelijke uren van de zomermaanden
en de instelling van een fonds t.b.v. de
financiering van diverse evenementen
zoals Sint IMicolaasoptocht en vuurwerk.
De bijeenkomst begint om 20.15 uur.

/̂sv '̂Imj'i&><i-.*z.m.C'
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omroepers

PHILIPS

Kleurenteevee van uitzonderlijke klasse. All-transistor door
niéuwe 66 cm 'direkt-beeld'-buis, 8 kanalen, zeer eenvoudige
bediening, elektronische tiptoetszenderkeuze, automatische
synchronisatie, schüifregeling, grote luidspreker, voor natuurge-
trouwe geluidsweergave, speciale spraakluidspreker en aansluiting

f\oor ekstra luidspreker. Waarom nog langer wachten...?

(Philips X 26K 206/55)

normaal !
kontantvoordeel

wilkes
prijs i

505

hifi stereo
timer/versterker
Vermogen 2xl8W, met FM
(mono-stereo), lange-, 2 mid-
den-, kortegolf, 5 FM-voorkeur-
zenders, balansafstelling, draad-
antenne, voorversterker, aan-
sluiting voor grammofoon en
hoof dtëlef oon in fraaie noten-
houten kast.

+2 boxen 1245
22 RH 423 -20 W
a f 215,- r f430,-

kontantvoordeel ___

tuncr/vcrstcrkcr cassetterecorder
Met FM (mono-stereo) lange-,
midden-, kortegolf (49 m band),
automatische FM-fij naf stelling,
gescheiden kontinue hoge-, lage-
tonenregelaars, 4 schuifregelaars
aansluiting voor grammofoon,
inklusief 2 optimaal aangepaste
luidsprekerboxen in moderne
stijlvolle kast.

Voor net- of batterij-voeding
eenvoudige bediening, automa-
tische opnamesterkteregeling,
2 standen-toonregeling (afluis-
teren tijdens opname mogelijk),
aansluitingen voor hoofdtele-
foon, afstandsbediening, gram-
mof oon, versterker, luidspreker,
kompleet met mikrofoon en
cassette.

kontantvoordeel kontantvoordeel 70

wilkesprijs wilkesprijs wilkesprijs
,( 22 RH 732) (22RB740) (Philips N 2220)

radio- - T : :

cassetterecorder
Met FM en middengolf, auto-
matische opnamesterkterege- .
ling, meeluistermogelijkheid,
met transistor geregelde motor,
toonschakelaar, aansluiting
voor microfoon, grammofoon
of recorder, oortelèf oon, kom-
pleet met microfoon en cassette.

kontantvoordeel Sb

wilkesprijs
(22 RR.200)

't zekere voor 't onzekere

haarlem / ged. oude gracht 11 b /

tegenover de raaks / (023) 311140

Wij zoeken een huishou-
delijke hulp in een gezin
met jonge kinderen, 2 of
3 ochtenden in de week.
Tel. 3448.

WOONRUIMTE
GEZOCHT

e tage met 2a 3 kamers
voor permanent. Aanb.
naar Flemingstraat 124,
of bellen nr. 5441, tst.
113, 's-morgens tussen
10 - 11 u. en vragen naar
Gerda de Jong.

Mooie droge eiken en
beuken haardblokken bij
het vertrouwde adres:
A.C. van Lammeren,
tel. 023 - 37 76 84

Ik heb 5 autobanden 4 z.g.
a.n. en l nieuwe, 't Zijn
standaard radiaalbanden.
Autobianchi A 112 f 100,-
Tevens te koop l nieuwe
stalen aanrecht met 2 bak-
ken, 2.20 m. lang en 60 cm
breed f 250,-. Tel. 45 67
tussen 18.00 en 19.00 uur

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe M eerdij k
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

NU OOK INZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIE!

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve dameskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichte- en
llchaamsmassage

voor dames en heren
W. Drayerstraat 3, tel. 3412

De salon voor de betere
sehoonheidsverzorglngl

Voor
ABONNEMENT

BELLEN
2135

geen

koerant
ontvangen?

bel
2135

MET EN ZONDER LEESBRIL

NIEUWE BOEKEN OPENBARE BIBLIOTHEEK

BERNSTEIN en WOODWARD. Alleman van Nixon's staf
BEUVING. Erger dan moord.
BEUVING. Koers onverschillig.
BINDELS. Nescio.
BOER. Energie vandaag en morgen
BOILEAU en NARCEJAC. De dood zong mee.
BRUNET. Het moest zo zijn.
BURNIER. Poëzie, jongens en het gezelschap van geleerde vrouwen.
CALDWELL. Tobacco road.
CHRISTIAN. The story of Frankenstein
COPPEL. 34° oost.
DIEFENBACH. Bouw het zelf 2.
FISCH. Acupunctuur.

GALLICO. The snow goose.
GROTHE. Kindertjes groeien in mamma.s buik.
HIMES. Zinloze moord in Harlem.
HÖLM. De slechte leerling
LOVECRAFT. Macabere verhalen.
LUDLUM. Het Osterman weekeind.
MILJOENENNOTA 1975.
MOTORSPORT in foto's
OLD SCOUT. Young Wildwest in het nauw.
OOSTERBROEK-DUTSCHUW. Omzien doet pijn.
PARETTI. De pachters der aarde.
ROOS. Kommunes en Kommuniteiten.
RIJSBERMAN. Elektronica 2

SANDISON. JEANIE'S zomer
SARGENT. Mijn leven onder de koppensnel Iers.
SEALE. Winterbruid
SEIFERT. Uit liefde voor een dokter.
SIMENSON. Getuige Maigret. .
SJÖWALL en WAHLÖÖ. De gesloten kamer
STAR BUSMANM. Kleine gids voor de bijstandswet.
STORIMANS' Deintegratie van het kleuter- en basisonderwijs.
STRIP TURF
THIJSSEN. Schaduwen op Aries.
THIJSSEN. Kees de jongen
TSJECHOW. De echtgenoot.
WAHL. Elektronische meesterwerkjes
WALLAGE. Gangsters in Londen.
WALLAGE. Omnibus
WESTHEIMER. Haat op het eerste gezicht.
WINSEMlöS. De wachter aan het Hollands diep.
WINSPEAR. Vallei van de regenboom
ZEBROWSKI' Het punt omega.
ZEE. De nieuwe leraar.
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Foto Frans van Loon

nieuw noord

uif isolement
-Er wordt al jaren over gepraat op be-
stuursnivo, in de rondvraag van de ge-
meenteraad zijn er vragen over gesteld
en in de plaatselijke bladen werd er via
ingezonden stukken op aangedrongen:
de uitbreiding van het openbaar vervoer
in Zandvoort en in het bijzonder de
busverbinding tussen de woonwijk nw.
noord en het centrum van de gemeente.
Overmorgen, zondag 3 november, gaat
een groot deel van die wens in vervulling.

Dan zullen beide delen van Zandvoort
met elkaar worden verbonden in een
halfuurdienst door buslijn 81, die al en-
kele jaren een beperkte lokale roete
volgt tussen het dorpscentrum en nieuw
noord. Vanaf overmorgen worden de
volgende straten in de verbinding opge-
nomen : vertrek busstation Louis Da-
vidsstraat en vervolgens naar nw. noord
via Grote Krocht, Hogeweg, Dr. C.A.
Gerkestraat, Zandvoortselaan, Kostver-

rustieke eiken
boerenmeubelen
•van grote klasse:

frankestraat 17
haarlem/320921

straat, Sophiaweg, Van Lennepweg, Lin-
naeusstraat, Noorderduinweg, Fleming-
straat en Keesomstraat. Van de Kees-
omstraat terug naar het centrum via Cel-
siusstraat, Linnaeusstraat, Van Lennep-
weg, Sophiaweg, Kostverlorenstraat,
Haarlemmerstraat, Prinsesseweg en aan-
komst busstation. Na een tweede rit
door genoemde straten vertrekt lijn 81
vanaf het busstation.naar Haarlem (eind-
punt NS station) langs Grote Krocht,
Hogeweg, Thorbeckestraat, Badhuis-
plein, Burg. Engelbertstraat, Burg. v.
Alphenstraat, Van Lennepweg, Vondel-
laan, Burg. v. Alphenstraat, boulevard
Barnaart en de Zeeweg van Bloemendaal.
Gelijk met de uitbreiding van het open-
baar vervoer in Zandvoort worden in
noord nieuwe halteplaatsen in gebruik ge-
nomen. Hier volgen ze:
halte Van Lennepweg - oostzijde - t.o.
Nic. Beetslaan, halte Van Lennepweg -
westzijde - voor het flatgebouw t.o. het
Mobil-tankstation, halte Flemingstraat
- zuidzijde - t.h.v. 'Fotolitho Drommel',
halte Flemingstraat - zuidzijde - tussen
v. Leeuwenhoekstraat en Reinwardstr.,
halte Keesomstraat - oostzijde - t.o. per-
ceel 24, halte Celsiusstraat - noordzijde
direkt ten westen van de Reinwardstraat
en halte Celsiusstraat - noordzijde - ten
westen van de Thomsonstraat.
De haltes in de Linnaeusstraat -oostzij-
de- en west zijde- ter hoogte van de kleu-
terschool '.t Zeepaardje' blijven gehand-
haafd.

voor
FIETSEN

en
.. . . BROMMERS

VER5TEEGE
HPLUÜTR.IB- TEL 4499 • Z f l N O V O O R T

nieuws
kort & klein
• Begin deze week hield de recherche
van de zandvoortse gemeentepolitie
de laatste verdachte aan in de affaire
rond de diefstal van aziatiese kunst-
voorwerpen in een flat te Bentveld.
Na zijn arrestatie heeft de man, een
33-jarige haarlemse makelaar, zijn aan-
deel in de diefstal bekend. Tevens ver-
telde hij betrokken te zijn geweest
bij de ontvreemding van drie paneel-
tjes uit een museum in België'.

• Tijdens de feestelijke bijeenkomst
van het Nationaal 1 april Genootschap
morgen, zaterdag 2 november, in so-
ciëteit Duysterghast zal de maskotte
van het genootschap -de miniatuur
Loeres- worden overhandigd aan de
weduwe van de begin dit jaar overle-
den entertainer en voorzitter van het
Nationaal 1 april Genootschap, Cees
de Lange. De Loeres is hem door een
jury posthuum toegewezen voor zijn
gehele humoristiese oeuvre.

• In het dinsdagavond uitgezonden
radioprogramma 'Er floot een vogel
in de wei' van de AVRO is oud-plaats-
genoot Thijs Ockersen, free-lance
cineast en f ilmkritikus, van leer getrok-
ken tegen het nog altijd bestaande in-
stituut van de landelijke filmkeuring.
Hij noemde het absurd dat een klein
gezelschap dames en heren uitmaakt
wat ae bioskoopbezoeker v^el of niet
mag zien en wat wel of niet goed
voor hem is. Deze bevoogding van het
publiek is volkomen uit de tijd. aldus
Ockersen. Bovendien.zo liet hij er
ironies op volgen, moeten de film-
keurders wel 'door en door bedorven
zijn', want zij krijgen meer seks- en
pornofilms onder ogen dan de mees-
te Nederlanders. Zij krijgen alles te
zien wat ze aan anderen onthouden
en hanteren daarbij maatstaven die
niets met film te maken hebben, zei
eks-Zandvoorter*Ockersen.
Morgenavond gaat een door hem ver-
vaardigde kompilatiefilm van 35 mi-
nuten in premiere in sociëteit Duys-
terghast, met het seksloze beeld
Loeres als hoofdrolspeler

• Om de beoefening van de schaats-
sport onder de jeugd te stimuleren zul-
len in de komende wintermaanden op
tien zaterdagen op enkele centrale
plaatsen in Zuid Kennemerland bus-
sen vertrekken naar de kunstijsbaan in
Alkmaar. Uit Zandvoort zal op de za-
terdagen om 12.45 uur een bus vertrek-
ken vanaf het busstation aar. de Louis
Davidsstraat, welke omstreeks 17.15
uur terug kan worden verwacht.
In de badplaats blijkt voor dit initia-
tief van het distriktbestuur van de
KNSB ruime belangstelling te bestaan.
Tot op heden hebben zich dertig jon-
gens en meisjes voor het schaatsen in
Alkmaar opgegeven. Morgen zaterdag
2 november, vertrekt de eerste bus.
Voor nadere informatie kan men zich
wenden tot de heer E. Loos, Lorentz-
straat 367, telefoon 21 31.

• Tijdens de opening van de tentoon-
stelling j.l. zaterdag van de clownskop-
pen van de schilderes Bep Brom in ga-
lerie Eylders, heeft galeriehouder John
Eylders, afscheid genomen als eksploi-
tant van de enige partikuliere kunst-
zaal in Zandvoort. Hij werd o.m. toe-
gesproken door burgemeester A. Na-
wijn, die o.m. opmerkte 'dat de figuur
van Eylders niet meer valt weg te den-
ken uit het kulturele leven van Zand-
voort'. De galerie zal worden voortge-
zet door de amsterdammer Walter
Kamp, die van plan Is de f rekwentie
van de tentoonstelling op te voeren.
John Eylders zal daarbij als gastheer
blijven optreden.

gezin de dupe
van sloop

Van de onlangs afgebroken pandjes in de
de Swaluëstraat in de noordbuurt bleef
alleen het hoekhuis aan de noordzijde
(voorlopig) gespaard. Dit huis, dat even-
eens op de nominatie staat te worden
afgebroken, wordt nog bewoond door
de eigenaar Ton v.d. Reijden, zijn
vrouw en twee kinderen. Na de afbraak
van de belendende woonpercelen is de
woon- en leefsituatie er voor de fam.
v.d. Reijden niet beter op geworden.

De eensteens scheidingsmuur met de
vroegere woningen werd cioor de dienst
van publieke werken op provisoriese
wijze aan de buitenzijde afgedekt, maar
die bleek onvoldoende om het huis
van de familie tegen weersinvloeden te
beschermen. De regen sloeg door de
wand en sijpelde langs de muur van de
kamer waarin het jongste kind (twee
jaar) sliep en waardoor een langer ver-
blijf in het vertrek onmogelijk werd.
Ook dp andere wijze ondervond het
gezin V.d. Reijden hinder van de met
kunst en vliegwerk beschermde buiten-
muur. Enkele dagen geleden belde me-
vrouw V.d. Reijden de burgemeester
op en deelde hem mee dat de situatie
onhoudbaar was geworden. Korte tijd
later is deze in gezelschap van enkele
ambtenaren van bouw- en woningtoe-
zicht een kijkje komen nemen en men
stelde vast dat er nadere maatregelen
dienden te worden genomen.
De manier waarop de gemeentelijke
overheid bij de sloop van percelen in \
de noordbuurt te werk gaat.heeft op-
nieuw geleid tot onrust onder de bewo-
ners van de wijk. Uit het gebeuren

blijkt wel dat er bij de afbraak van wo-
ningen op onverantwoordelijke wijze
wordt omgesprongen met de woon- en
leefbelangen van de bewoners van de
noordbuurt, aldus een zegsman van de
noordbuurtraad. Dit is ook de mening
van het Aktiekomité Noordbuurt. Men
overweegt juridies advies in te winnen
over de mogelijkheden gerechtelijke
stappen tegen de gemeente te onderne-
men.

burgérjijke stand

23 oktober - 29 oktober

Geboren: Danielle, dv. L.J. Keur en
L. Eldering.

Overleden: geen.
Ondertrouwd: Rudolf Peter Minden

en Jane Christine Maria Rückert.
Gehuwd: Eduard Johannes Beugel

en Lizanneke Margot de Munck.
Geboren buiten de gemeente: geen.
Overleden buiten de gemeente:

Bankris van der Mije, gehuwd met H.
van der Gaag; Alida Elisabeth Stoffels
oud 81 jr. gehuwd geweest met C.A.M.
Vrins.

waterstanden

2
3
4
5
6
7
8
g
10
11
12
13
14
15

H.W.
03.46
04.24
05.01
05.49
06.25
07.19
08.14
09.29
10.55
12.05
00.33
01.26
02.11
03.01
03.46

L.W.
11.55
00.17
00.50
01.26
02.04
02.57
03.41
04.53
06.18
07.43
08.48
09.40
10.26
11.11
11.55

H.W.
16.00
16.36
17.14
18.00
18.54
19.40
20.44
22.10
23.33

13.01
13.46
14.31
15.19
16.03

L.W.

12.25
13.20
13.41
14.22
15.17
16.09
17.23
18.57
20.01
21.03
21.58
22.45
23.30

voor.
abonnement
bellen 2135

\

massief
eiken

meubelshow

Torm Haarlem - Barteljonsstraat - tel 023/320850



zov operette selektie

Voor het konsert dat de Zandvoortse
Operette Vereniging haar dona-
teurs jaarlijks aanbiedt bestond ook
ditmaal grote belangstelling. De zaal
van het verenigingsgebouw 'De Krocht',
waar we de voorstelling van vrijdag-
avond bijwoonden, was tenminste
goed bezet toen de voorzitter, de heer
W.A. van der Moolen, de aanwezigen,
in het bijzonder wethouder Aukema
en diens echtgenote alsmede enige le-
den van de Kontaktkommissie Kulture-
Ie Belangen welkom heette.

Het deed sympathiek aan dat de heer
Van der Moolen zijn toehoorders op-
wekte ook voorstellingen van andere
plaatselijke verenigingen, zoals bijvoor-
beeld de akkordeonvereniging en de
toneelverenigingen, bij te wonen om
daarmee het zandvoortse verenigingsle-
ven te stimuleren.
In fraaie kostuums brachten koor en
solisten selekties uit bekende operet-
tes, zoals Grafin Mariza, waarmee
Z.O.V. indertijd zo glorieus haar vijf
en twintig jarig bestaan vierde, das
Land des Lachelns, die Czardasfürstin,
der Bettelstudènt en Les Dragons de
Villars. Hoewel alle medewerkenden
hun uiterste gaven is het naar onze me-
ning Martha Koper die, sprankelend en
zuiver, met haar ekspressieve voordracht
nog steeds aan de top staat. Onmïddel-
lijk moeten we hier echter aan toevoe-
gen dat ook John Pieters ons dit keer
wist te boeien. Toch konden we ons
vrijdagavond wederom niet aan de in-
druk onttrekken dat hij in de hoge no-
ten tegen de toon aan zit. Maar nu hij
in zijn optreden die menselijke warmte
heeft weten te leggen die we tot nu
toe misten leverde hij met zijn onmis-
kenbaar mooie stem een zeer knappe

prestatie. De stem van Jo Bol heeft be-
slist meer volume gekregen, ze is char-
mant en vormt met Wim Gude een heel
geslaagd duo. Wim van der Moolen ver-
vulde een paar belangrijke rollen, die
hem, gezien zijn jarenlange ervaring op
het gebied van zowel operette als to-
neel, bijzonder goed af gingen. Voorts
vermelden we een geslaagd gastoptre-
den van Guus Saarstadt en dat men
ook in een kleine rol sukses kan boe-
ken bewezen Cor Bol en Arie Ottho.

mevr. kraan - meeth

Hetzelfde geldt voor Floor Visser, vio-
list in een fragment uit Grafin Mariza.
Het koor zong uitstekend en we willen
beslist onze waardering uitspreken voor

geen

koerant
ontvangen?
bel
2135

Foto Frans van Loon
i

de eerlijke wijze waarop het gebed uit
Les Dragons de Villars werd gezongen,
zonder pathos of vals sentiment. Mar-
tha'Saarstadt, die niet alleen op de
piano begeleidde maar ook een belang-
rijk aandeel had in de voorbereidingen,
mocht aan het slot van de avond een
staande ovatie in ontvangst nemen.
Voorzitter Van der Moolen huldigde
haar, de solisten, regisseur Ferry Zel-
vers die ook voor de balletten tekende
en dekorbouwer Wim Sluys met bloe-
men, terwijl in laatstgenoemde tevens
hulde gebracht werd aan de jongelui
die hem daarbij assisteren. Met voldoe-
ning kan de Z.O.V. weer terugzien op
haar jaarlijkse operette-konsert dat zo
langzamerhand een heel plezierige tra-
ditie is geworden.-

postagentschap
in noord
wordt node gemist

Foto Frans van Loon

- Zandvoort nieuw-noord raakt uit zijn isolement door een meer f re-
kwente en uitgebreide busverbinding met de overige delen van de ge-
meente die overmorgen van start gaat. Voor de bewoners van nieuw-
noord, die zich wat de openbare voorzieningen betreft wel eens ach-
tergesteld voelen bij de rest van de gemeente, is dat een gunstige ont-
wikkeling. Een ontwikkeling die moet worden voortgezet en niet af-
gebroken zoals enkele maanden geleden gebeurde, toen nogal onver-
wacht het postagentschap van de PTT in het winkelcentrum van de
wijk werd gesloten. Voor zover ons bekend was de PTT van plan in de-
zelfde omgeving een nieuw postagentschap te vestigen, want de behoef-
te aan deze dienstverlening was duidelijk aangetoond. Tot op heden is
er echter nog niets van gekomen. Uit reakties van de bewoners van
nieuw-noord is ons gebleken dat men een postagentschap zo spoedig
mogelijk'wil zien gekontinueerd. De bewoners van de wijk -maar
ook de aldaar gevestigde ondernemingen en bedrijven- zitten er wer-
kelijk om verlegen.

AKTIE
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 2 en zondag 3 november

Zr. J. Havers, Gasthuishofje 27,
telefoon 2791.

nieuws
kort & klein
• De wethouder van sociale zaken,
volksgezondheid, gemeentebedrijven en
sportzaken, de heer K.C. v.d. Mije Pzn.,
is gedurende de gehele maand novem-
ber verhinderd zijn wekelijkse spreekuur
te houden. Wél is het mogelijk via tele-
foonnummer 23 10 een afspraak met de
portefeuillehouder te maken.

o Dit jaar zal nog twee keer grof vuil
worden opgehaald bij partikulieren
die dit tijdig opgeven bij de dienst van
publieke werken. Raadhuisplein 4, tel.
48 41 - toestel 139.
De data waarop het grofvuil wordt op-
gehaald zijn woensdag 6 november en
woensdag 4 december..

aan zet..

Het 2e achttal van de zandvoortse
schaakklup heeft zich in eigen speel-
lokaal laten verrassen door een bijzon-
der jeugdig team van VHS 7. Het ge-
brek aan wedstrijdervaring van dit
Haarlemse team werd ruimschoots ge-
kompenseerd door kennis van zaken
en precies spel. Zelfs het feit dat zij
begonnen met een 1 — 0 achterstand,
omdat Gorters tegenstander niet kwam
opdagen, kon hen niet van de zege af-
houden. Slechts twee overwinningen
konden door Zandvoort geboekt wor-
den : van Eijk kreeg na een pionoffer
een sterk aanvalspositie en Vasten-
houw wist laat op de avond zijn uit-
stekende positiespel te bekronen.
Het was echter lang niet voldoende.
Brakel liet zich tot snel spelen verlei-
den en moest na een blunder opgeven,
terwijl Theunissen in een verloren
eindspel terechtkwam. Niet lang daar-
na bleek dat Lamberts zijn koningsvleu-
gel wat al te voortvarend had laten op-
rukken, waar zijn tegenstander ondanks
taai verzet van profiteerde. De partij
van Zwerver werd beslist door een on-
stuitbare Haarlemse vrijpion. Alleen
Roetemeijer wist aan deze malaise te
ontsnappen door zijn tegenstander
weinig ruimte voor tegenspel te bie-
den, met remise als resultaat.
Zandvoort 2 - VHS 7: 31/2 - 4 1/2

Jack van Eijk

GEREF. KERK
zondag 3 november:

10.00 uur: ds. J. Westeneng te Rij-
senhout.
19.00 uur: idem

HERVORMDE KERK, Kerkplein
zondag 3 november:

10.30 uur: ds. C. Mataheru
Bediening Heilige Doop
Jeugdhuis 10.30 uur Jeugdkapel
Dhr. L.J. Veerman

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 3 november:

10.30 uur: prof. A. van Biemen
n.h. Bentveld

10.30 uur: Ing. H. de Nie, Haarlem

JEHOVA'S GETUIGEN,
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m m.v. dames- en. herenkoor.

KERK O. L. VR. STERRE DER ZEE.
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9 30 uur: '
misviering met samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontroie Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuis-
plein.

2307 Horlogerie C. Waaning,
Sophiaweg 4

(023) 2422 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365, Bentveld
SAAB - service - dealer

2323 Autobedrijven "RINKO"
off. Renault dealer - off. Ford
dealer. Oranjestraat 2-12

2525 W. Schouten, technies advies-
bureau, gasverwarmingen

2754 Adm. Groene Kruis.

Langs deze weg danken wij de diverse
winkeliers-horecabedrijven en burgers
van Zandvoort voor het doen helpen
slagen van onze feestavond.

BEMANNING REDDING
BEMANNING REDDINGSBOOT

ZANDVOORT

VANAF l NOVEMBER
VESTIGT ZICH

Dr. J.D.V. Polanen, Tandarts
Sparrenlaan 10
AERDENHOUT
Tel. 023 - 24 53 29

Spreekuren Fondspatienten:
Ma en wo van 8.30 - 9.30 uur
Di. en Do. van 17.00 - tot 18.00 uur.
PARTICULIEREN
NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

^H WEGENS VAKANTIE GESLOTEN

van 22 oktober t/m 4 november
eric renou t
heren kapsaions Ons filiaal Schoterweg 47 te Haaflem
schoterweg 47 haarlem tel. 261610 is normaal geopend
schoolplein 4 zandvoort tel. 5880



Te koop aangeboden
in Zand voort

Te huur aangeboden
in Zandvoort

KOSTVERLORENSTRAAT: zonnige bovenwoning met 3 kamers, moderne keuken, toilet/douche,
2 balcons, schuur.
Vraagprijs f 69.500,

M. v. ST. ALDEGONDESTRAAT: hoekhuis met voor- en achtertuin, dichtbij zee gelegen.
Ind.: woon- eetkamer, keuken, toilet/douche. 1e Verd.: 3 slaapkamers, hobbyruimte.
Vraagprijs

PARADIJSWEG: woonhuis met achtertuin en schuur. Ind.: beg. gr. woonkamer, woonkeuken,
douche, toilet, 2 slaapkamers. 1e Verd.: 3 slaapkamers, balkon.

FAHREIMHEITSTRAAT: woonhuis met voor- en achtertuin (o/h zuiden), c.v. (gas), garage.
Ind.: woonkamer, open keuken met eetbar. 1e Verd.: 4 slaapkamers, douche. 2e Verd.:
grote zoldering met berging.
Het pand verkeert in goede staat van onderhoud.
Vraagprijs, inkl. stoffering

KOSTVERLORENSTRAAT: hoekhuis met voor- en achtertuin. Ind.: beg, gr. hal, 2 kamers,
serre, toilet. 1e Verd.: 2 slaapkamers, L-kamer, keuken, toilet/douche.
Vraagprijs

WILHELMINAWEG: royaal woonhuis met voor- en achtertuin, schuur, c.v. (olie).
Ind.: beg. gr. hal, grote woon-eetkamer met parket (plm. 40 m2), keuken, toilet.
1e Verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad, 2e toilet. 2e Verd.: 4 slaapkamers.
Vraagprijs

WESTERPARKSTRAAT: hoekwonïng met garage, voor- en achtertuin, c.v. (gas).
Ind.: beg. gr.: hal, woonkamer met parket, moderne keuken meteethoek, toilet.
1e Verd.: 4 slaapkamers (allen met warm en koud water), douche. 2e Verd.: voor- en
achterzolder en 1 kamer.
Vraagprijs

DR. C.A. GERKESTRAAT: vrijstaande villa met voor- en achtertuin (o/h zuiden), garage,
c.v. (gas). Ind.: beg. gr.: ruime entree, toilet, moderne volledig ingerichte keuken, woon-
kamer met open haard. 1e Verd.: 3 slaapkamer, douchekamer en toilet. Zolder.
Vraagprijs, inkl. stoffering

ELATS:

DR. C.A. GERKESTRAAT: vakantieflat met 1 kamer en kitchenette, douche, toilet, 2
kleine slaapkamers.
Vraagprijs

PATRIJZENSTRAAT: 3-kamerf lat op 3e etage met berging en garage, c.v.
Vraagprijs

VAN GALENSTRAAT: 3-kamerf lat op 3e etage, c.v., lift, berging.
Vraagprijs

TJERK HIDDESTRAAT: 3-kamerf lat op 2e etage, c.v.
Vraagprijs

PASSAGE: nieuwe luxe 2-kamerflat op 5e etage met lift, garage en berging, c.v.
Schitterend uitzicht op zee en duinen.
Vraagprijs

KAREL DOORMANSTRAAT: 4-kamerf lat, gemeubileerd, op 2e etage, c.v.
Vraagprijs

TROMPSTRAAT: 4-kamerf lat op 4e etage met huurgarage, c.v.
Vraagprijs, inkl. stoffering

TROMPSTRAAT, luze 4-kamerf lat, modern gestoff. op 3e etage met garage, c.v.
Vraagprijs

C.v.d. LINDENSTRAAT: 4-kamerflat maisonette met riant uitzicht over de duinen
Ind.: Ie etage: 3 slaapkamers, badkamer, toilet. 2e etage: gr. woonkamer met open haard,
keuken, toilet. Lift en berging. Inkl. 2 elektr. boilers, luxaflex, vloerbedekking.
Vraagprijs

BURG. V. FENEMAPLEIN: 4-kamerflat op 1e etage, c.v. lift.
Vraagprijs v.o.n.

THORBECKESTRAAT: 4-kamer maisonette, a/d voorkant aan de Boul. Paulus Loot
gelegen. Ind.: Ie etage: woonkamer, hal, toilet, keuken. 2e etage: 3 slaapkamers, bad-
kamer. Inkl. vloerbedekking en luxaflex.
Vraagprijs

DE RUYTERSTRAAT: 4-kamerflat, gemeubileerd en gestoffeerd, 3e etage, c.v.
Vraagprijs

BURG. V. FENEMAPLEIN: 4 kamerf lat op 4e etage, c.v., lift.
Vraagprijs

BEDRIJFSPANDEN:

HALTESTRAAT: horecapand met volledige inrichting, bestaande uit:
petit-restaurant met intieme bar (plm. 80 m2) toiletten en keuken. Uitbreid i ngsmoge-
lijkheden aanwezig.
Vraagprijs

BREDERODESTRAAT: hotelpand dichtbij zee en duinen. Ind.: beg. gr.: grote eetzaal
met serre, keuken, bijkeuken en privévertrek. 1e en 2e Verd.: 8 hotelkamers. Volledig
ingericht.
Vraagprijs

f 82.500,-

f 90.000,-

f 117.500,-

f 137.500,-

f 142.500,-

f 167.500,-

f 265.000,-

f 38.500,-

f 75.000.-

f 75.000,-

f 95.000,-

f 98.000,-

f 105.000,-

f 115.000,-

f 127.000.-

f 130.000.-

f 130.000,-

f 135.000.-

f 135.000,-

f 148.000,-

f 185.000,-

f 250.000.-

VAN GALENSTRAAT: 3-kamerf lat op 2e etage.
Huurprijs per maand, inkl. servicekosten f 600,-

TROMPSTRAAT, 4-kamerflat op 3e etage.
Huurprijs per maand f 700,-

Te koop aangeboden
in Haarlem

NASSAULAAN: tussenhuis. Ind. : beg. gr. 2 kamers, keuken,
douche. 2e Verd.: 2 kamer, douche. Zolderverd.: 1 kamer.
Vraagprijs f 92.500, -

CRONJESTRAAT, winkelpand, winkel (40 m2) en magazijn
keukentje, toilet. 1e Verd: 2 vertrekken.
Vraagprijs f 150.000,-

Te huur aangeboden
in Amsterdam

NIEUWE SPIEGELSTRAAT: kantoorruimte (36 m2) met c.v. en
vaste vloerbedekking op de 2e verd.: lift Vrije oplevering.
Excl. servicekosten en B.T.W.
Huurprijs, per m2 per jaar f

SINGEL: mod. kantoorruimten, totaal opp. 1400 m2, c.v., lift,
vloerbed.
Vrije oplevering direct. Exkl. servicekosten en B.T.W.
Huurprijs, per m2 per jaar

NIEUWE SPIEGELSTRAAT, 2 kleine kantoren, resp. 32 me
en 36 me, op 2e verd., c.v., lift.
Vaste vloerbedekking. Vrije oplevering direct.
Exkl. servicekosten en B.T.W.
Huurprijs per m2 per jaar

KERKSTRAAT: verbouwde winkelruimte met c.v. etc., opp.
90 m2. Vrije oplevering. Exkl. servicekosten en B.T.W.
Huurprijs per jaar

195,-

190,-

175,-

f 16.000,-

Te koop aangeboden
in Amsterdam

BELEGGINGSPANDEN:

FOKKE SIMONSZSTRAAT, 2 panden met totaal 7 woningen
op eigen grond. Lasten ca. f 350,07. Huuropbrengst
f 4.477,68.
Vraagprijs f 35.000,-

VOLIKSTRAAT: pand met 4 verhuurde woningen op eigen
grond. Lasten ca. f 777,34. Huuropbrengst f 6.512,40.
Vraagprijs f 35.000,-

2e SCHINKELSTRAAT: 3 panden met totaal 9 woningen op
eigen grond. Lasten ca. f 709,32. Huuropbrengst f 13.107,60.
Vraagprijs f 65.000,-

AMSTELVEENSEWEG, winkelpand met 3 verhuurde boven-
woningen op eigen grond. Lasten ca. f 697,58. Huuropbrengst
f 8.049,24.
Vraagprijs f 80.000,-

FOKKE SIMONSZSTRAAT (bij hoek Vijzelgracht): kamerver-
huurbedrijf met 30 kamers. Eigen grond 3.89 are. C.v. Lasten
ca. f 1.050,-. Huuropbrengst f 100.000,-.
Vraagprijs f 800.000,-

G.A.CENSE, makelaiatvO;.g.

ing. G. A. CENSE
KANTOOR ZANDVOORT
Kostverlorenstraat 115
Td. 02507-2614

KANTOOR AMSTERDAM
J. Vermeerplein 3

Tel. 020-792615

HUUR / VERHUUR
AANKOOP / VERKOOP

ADMINISTRATIE
ASSURANTIëN
HYPOTHEKEN

TAXATIES



OM U TE LATEN ZIEN DAT HET ONS MENENS IS..
Profiteer nu van de volgende aanbiedingen, met Sinterklaas is het te Iaat.
Bovendien is het zo Sinterklaas.

Interaudio boxen 100 W van
Interaudio boxen 60 W van
Sony klokradio van
Sony klokradio van

f 1998,- voor f 898,- per stel
f 1298,- voor f 660,- per stel
f 179- voor f129,-
f 229,«- voor f159,-

! nog enkele originele-geluidsbanden met komplete programma's van Radio MiAmigo
en Caroline voor f 175,-.

ZIET DAT HET ONS MENENS IS.
Haltestraat 56, Zandvoort
Telefoon 3618

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 10 - ZANDVOORT TELEFOON 3270

Studie-instituut „LAGERWEY"
i Studiebegeleiding 9 Huiswerkcontrole
• Bijlessen (alle vakken) § 5 dagen per week 14.00-18.00

en 19.00-21.00 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding: voormalige Julianaschool,
Brederodestraat 15, telefoon 4319, Zandvoort aan Zee.

oktober mosselmaand

GRANDIOOS
MOSSEbFEEST

bij visrestaurant

Duivenvoorden

Kranten Kranten Kranten
Heoft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot 6 uur. - Zaterdags van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRIJZEN!
TELEFOON 5054, b.g.g. 2845.

H. W. CÏISTER
Makelaar o.g.

ra
UdNSM

JjdMCCi

Burg. Engelbartsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Neem uw brood,
koek, beschuit en •
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein -Tel. 2129

de winterschilder
pak die man
s

voor
20,- PER MANDAG

VOOR
binnenschilder en behangwerk
dat minstens 3 mandagen vergt

LAAT ONS U ADVISEREN

Schildersbedrijf
Burg. Beeckmanstraat 33
Telefoon 2206 en 4755

C.J.PAAP

E. van der Linden
INTIRIIURVERZORGINa

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
W«*tarparkatraat 14 • ZaMhfMrt • Tatoton 4979

Zandvoortse Uitvaartvereniging
•EORAFENM • TRANSPORT • CREMATIE

Kaaaomatraat 61 • Telefoon 6361

J. Portegies- Schoenservice

Reparatie klaar tarwljl U wacht of wlrtatt.

Ruime sortering QEZONDHEIDSSANDALEN
•n originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAQS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - TeUfoon 2234

Smederij LOOS
Van Gaathuitplain naar

Kaïnerlingh Onnesstr.
Postbua 40. Zandvoort

Ttlafoon 5045 * an 3028

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

CEÜTRJtLE VERWARMING
TICHNISCH WSTAUATII BUHAU

DÏATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoik Kamsrlmgh Onnesitraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845*

Gcdipl mstall Erk A C lid

AARDGAS

OLIK8TOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVIES IN LEVERING

ZtireOUWPAKKETTEN

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

eanduoürrse hoeranr



vrijdag 1 november 1974

DEALER
Chrysler - Simca—Matra—Sunbeam

Autobedrijf

]/7 VERSTEEG E
l*A*ffi O ZANDVOORT O25O7-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

vis uit diepzee
op komst
De konsument zal de komende jaren
aan nieuwe visgerechten moeten wen-
nen. Bekende vissoorten zoals kabel-
jauw, schelvis en zelfs haring worden
steeds zeldzamer, terwijl de traditio-
nele visgronden door de uitbreiding
van visserijgrenzen steeds meer worden
beperkt. De duitse zeevisserij bereidt
zich daarom voor op uitbreiding in de
diepte, waar wellicht nog visvoorraden
aanwezig zijn, maar dan wel van geheel
andere soorten.

Vissersschepen hebben de laatste tijd
steeds vaker melding gemaakt van ge-
slaagde pogingen om onder de gebrui-
kelïjke grens van ongeveer 600 meter
te vissen. Maar een echte ontsluiting
van de diepere waterlagen voor de vis-
vangst moet eerst door visserijonder-
zoek systematisch worden voorbereid.
Onder diepzeevisserij verstaat men het
vissen op1200 meter diepte. Op deze
diepte leeft een totaal andere fauna
dan de bekende, afgezien van een enke-
le uitzondering zoals de kleine heilbot,
die vooral gekookt een delikatesse is.
Een belangrijke taak voor het visserij-
onderzoek is nu bereidingswijzen voor
deze vissen te ontwikkelen om ze aan-'
trekkelijk te maken voor de konsument.
Daarmee is onder andere het instituut
voor biochemie en technologie van het

onderzoekcentrum voor de visserij te
Hamburg bezig.
Voor onderzoekers is daarbij van belang
de vangst van de eerste diepzeevistocht
van het onderzoekschip 'Walther Herwig'
dat onlangs een maand lang in de wate-
ren van Noord-Engeland en Ierland door-
bracht om de diepzeevisserij te testen.
Men viste er op een diepte van 600 tot
1200 meter en daarbij bleek dat op die
plaats in de vroege zomer zeer bijzon-'
dere vis gevangen kan worden : op 600
meter de goudzalm (een in Engeland
reeds lang bekende, aan de zalm ver-
wante vis die uitstekend smaakt, maar
vanwege zijn -voor diepzeevissen ken-
merkende- reusachtige ogen niet be-
paald mooi is om te zien), op 800 me-
ter de grenadiersvis, een dier met een
lange sliertstaart, waarvan de f ilets in 't
Hamburgse instituut reeds bij wijze van
proef zijn gekookt en gebakken, en op
1000 meter de gladkop, een vis die bij-
na uitsluitend van diepzeevoedsel leeft
en daarom zeer week en waterig vlees
heeft dat nog nader getest moet worden.
De vangsten waren stellig niet slecht
en deden vermoeden dat de diepzeevis-
serij althans in dit gebied lonend zou
kunnen zijn. Een andere vraag is echter
of een dergelijke vangst in elk jaargetij-
de mogelijk is en of het visbestand zo-
wel naar omvang als naar samenstelling

wisselt met de seizoenen.
Er wordt aangenomen dat diepzeevissen
maar langzaam nieuwe scholen zullen
vormen omdat het voedsel op deze
diepte schaars is en dat afgeviste plaat-
sen niet zo snel weer nieuwe vis kunnen
leveren. Dit is een belangrijk punt om-
dat de diepzeevisser voorlopig 'blind'
moet vissen : hij kan de vis niet, zoals
in de hogere waterlagen, met het echo-
lood lokaliseren en hij kan pas na het
binnenhalen van de netten zien of hij
sukses heeft gehad.
Deze vorm van visserij is duur en kost
veel tijd. Maar er worden nu nieuwe
echoleden ontwikkeld, die het moge-
lijk maken ook in de diepzee vis te lo-
kaliseren. De visserij zelf is ook niet
zonder problemen. Er zijn nieuwe net-
ten nodig, die snel zinken en waarvan
de rollen (tot dusver holle ijzeren ko-
gels) niet door de waterdruk ineenge-
perst worden.
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l De enige in Zandvoort
vervaardigde en uitgegeven koerant,
onafhankelijk en met een eigen stijl
en karakter is de
ZANDVOORTSE KOERANT

BEDRIJFSRUIMTE circa 120 m2

te
ZANDVOORT

Inlichtingen: telefoon 5845

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte err garage.
Koopprijs v.a ƒ104300.— tot / 145500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o g.

H. W. COSTER
Burg. EngelborUttraat 11 - Telefoon 5631

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten
Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

'ER IS NU NIETS ZEDEKWETSENDS MEER , LIEVE '

MAKELAARSKANTOOR

J. W. A P O L
De FAVALTGEPLEIN 43 Zandvoort Telefoon 27 56

DIVERSE HUIZEN EN FLATS
TE KOOP AANGEBODEN

TE KOOP Scaldia bwjr. '70
i.z.g.st. f 800,--. Tel. 5963.

TE KOOP stapelbed en 2
bedden plus matrassen en
dekens f 200,--. Dr. Gerke-
straat 95 zw.

TE KOOP mooie BMW
1600 Tl. Tel. 02507-5823
tussen 17 en 18.30 uur
pr. n.o.tk.

J.G. ANDERSON, Arts
afwezig van 2-11 november
waarneming gewijzigd,
inlichtingen tel 20 58.

Aangeb.: Fiat 850 special
1968 i.z.g.st. Metdiv. ex-
tra's. Tel. 40 54

GORDIJNEN MAKEN?
komt u eens met ons pra-
ten.

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

Garage te huur gevr. omg.
Burg. Engelbertstraat. Bel-
Ie n naar tel. nr. 52 59.
P. v. Baaien, Burg. Engel-
bertstraat 60.

WONINGRUIL
Aangeb. wegens gezondh.
redenen winkelh. event. ge-
schikt voor woning met bo-
venhuis. Huurpr. f 450,- p.m.
Gevr. kl. benedenwoning
liefst in centrum van het
dorp. Br. onder nr8100
buro van dit blad.

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146),tel. 5185
Medisch gedipt, pedicure van
het Elisabeth Gasthuis behan-
deling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

TE KOOP Philips pick-up
inkl. met 2 boxen z.g.a.n.
f. 135,-Tel. 5574.

Wie heeft "MIMI" meege-
nomen ? Zwarte poes,
witte teentjes, witte bef,
witte streep over neus, zat
altijd bij "oude van dagen
huis" Diaconiestraat. Terug-
bezorgen L'Amistraat 9.

TE KOOP
Filmprojector 8 mm.
Burg. v. Alphenstraat 15A.

WONINGRUIL
gevraagd 4 kamerf lat of
eengezinswoning E.M.M.
Aangeb. 3 kamerf lat huur
f 138,70. G.A. Nijkamp
v. Lennepweg 8 '"

Gevraagd: Huisb. hulp voor
2 ochtenden of 2 middagen
per week. Aanmelden: Ho-
geweg66, tel. 2715.

TE KOOP aangeb. dub.
wandige uitneembare direc-
tiekeet 4x8 mtr. op stalen
liggers, ook geschikt voor
weekend of strandhuis.
Tel. (023)-37 93 31.

TE KOOP AANGEBODEN
Zeer grote boven-étage aan
de DR. C'A. GERKESTR.
(kad. gesplitst).
Uitmuntende staat van on-
derhoud. Voorzien van goe-
de stoffering en verwarming
Leeg te aanvaarden.
Inl.: Mak. S. Attema & Zn.
Hogerweg 64-66, tel. 2715

SCOUTING NEDERLAND

zeedistel groep heeft weer plaats voor
KABOUTERS

meisjes van 7 —10 jaar kunnen zich
zaterdag opgeven in ons kluphuis aan
het einde van de Jac. J.P. Thijsseweg.

DR JOSHUA BIERERSTICHTING

"DE MEENT"
Hogeweg 36 te Zandvoort

vraagt voor haar nazorgprojekt:

TWEE VERZORGSTERS

deze job, die uit een volledige dagtaak
bestaat met wisselende diensten, houdt in:
naast de te verrichten huishoudelijke werk-
zaamheden, het verzorgen en begeleiden
van onze kliënten.

Enige ervaring in de verzorgende sector
strekt tot aanbeveling.

Sollicitatie- schriftelijk of mondeling na telefo-
msche afspraak met de Heer Lam-
mers. Telefoon 02507-4941.

SPORTSHOP LEO STEEGMAN
uw adviseur op het gebied van
sport- en vrijetijdskleding

KINDERNOREN
KINDERKUNSTSCHAATSEN
DAMESKUNSTSCHAATSEN
NOREN - ADIDAS * VIKING
SJAALS-MUTSEN EN

HANDSCHOENEN

34,95
23,50
59,50
59,95

HALTESTRAAT 35 -TELEFOON 5986.



keukenblokken
m diverse maten 1"J tfïnfl

vanaf H / U.

wasemkappen
diverse merken "flflClOf

vanaf 9 «J «J.

aanrechtbladen
l vlak, wafelstruktuur en geetst
verschillende lengtes v.a.

wandkasten I
verschillende maten CQOO

v.a. «JÖ.

servieskasten
diverse maten in de kleuren
wit, groen, geel, wit-pahs

vanaf B ƒ w>

glaswol
Brandveilig en
energiebesparend.
Kortom het isolatiemateriaal
van deze tijd.
Rollengte 3 meter,
breedte 0.60 meter
Voor de voordeelprijs van

11.4 O per rol

hang-en
legkasten
in diverse hoogten
en indelingen

v.a.

akmtfochfsfaip
Voor deuren en ramen
Houdt de warmte binnen

per m.

Dorpel strips
95 cm voor p.st.

!75

voor

en

vakman1

amateur
sanitair + aansluitmaterialen.ijzerwarenj
gereedschappen, vyand- en vloertegels,,
alle houtsoorten, lijstwerk,wandmaterialen,
verf, lijmen en kitten geweldig assortiment

openingstijden:ma' 1-6 / di.wo.do.vrij:8.30-6/ za 9-4
alle prijzen inklusief b.t.w. en zolang de voorraad strekt

karvvenl
centrum!
haarteml

Eventueel alles op maat gezaagd! burgwal 76 / haarlem / telefoon (023) 325650

en sunbeam

Speciaal voor de nieuwsgierige
automobilist organiseren wij

een vrolijke show van ruim 30
wagens.
Begrijpelijk dat er veel te zien is,
veel te ontdekken valt.
Kijk maar naar de ongelooflijk
complete standaarduitrusting van
alle Simca's, Chryslers en
Sunbeams. Daarnaast zijn er legio
andere pluspunten: economische
voordelen - respectabele
rijprestaties - stabiel weggedrag.
Laat deze unieke kans om al deze
wagens grondig te leren kennen
niet aan u voorbij gaan.
Ze staan voor u klaar, ook voor
een hoogst belangwekkende
proefrit.

omroeper?

Autobedrijf VERSTEEGE
Pakveldstraat 21
Zandvoort
Telefoon 02507-23 45

openingstijden:

vrijdag 1 november
van 14.00 tot fs.OO uur

zaterdag 2 november en
maandag 4 november"
van 10.00 tot 18.00 uur

HRYSIER

*WAPENT U TEGEN DE WINTER
bij

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en herenonder-
goed, ten Cate - Certiform ondergoed, pya-
ma's, nachthemden, dusters, kortom te veel
om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK - TEXTIEL / Grote Krocht 30-32 /
telefoon 02507 - 69 75

PADVINSTERGROEP de "ZEEDISTELS"
houden zaterdag 2 november een krantenaktie
voor het kluphuis.

STEUNT U HEN DAARBIJ

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1300,- voor f 695,-
PARIAN Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-58-1 7. Geopend dins
dag tot en rnet zaterdag
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE 7

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk^

F.M.VAN OEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

MU
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Teiefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET.
Gasthuisstraat 9, Zandvoort.

Telefoon 5665
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

ft(kl^
heeft fijne kleren voor kleu-
ters, peuters, tieners en
grote mensen met kleine

maatjes.
Buureweg 1 — 3 • Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat ondervloe-

ren leggen en B.T.W.
NICOV.D. VOORT.
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 2907-51 17.

Te koop gevr.: lege woon-
huizen. 'Vema Beheer' b.v.,
telefoon 023 — 377767.

s t e n c l i w e r k

J. S IJ T S M A

van Uennepweg 75

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessals
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 60 92 • Haarlem

UW TRAP BEKLEDEN 1
vcaag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

henk
steegman
[TT TYPTJ T TÜTVT ^^SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27-29 • Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

KERKMAN
nieuws
ONTVLUCHT HET SLECHTE WEER !!! !

BOEK DAN SNEL BIJ ONS
EEN ZON ZEKERE VAKANTIE ! !!

0-0-0-0-0-0-0

VLIEGREIS LONDEN 3 DAGEN
vanaf f 229,-, inkl. hotel

&0-0-0-0-0-0

U kan ook op 14 november naar
TOON HERMAN S

in Theater CARRÉ

Kom eens by ons aan, er j's vast iets voor U bij.

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

ACCORDEON VERENIGING ZANDVOORT

vraagt: nieuwe leden voor ons jeugdorkest.
vrijdagavond repetitie in het Gemeen-
schapshuis.
Aanvang: 19.00 tot 19.45 uur.

Aanmelden: C.J. Paap, Burg. Beekcmanstraat 33,
Telefoon 4755 of op de repetitie.
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koperen jubileum
van
stenen loeres
-Met een officiële vergadering voor-
af, de premiere van een film,de uit-
reiking van onderscheidingen en het
optreden van een vaderlandse doedel-
zakband, heeft het nationaal 1 april
Genootschap zaterdagavond en -nacht
het 121/2 jarig bestaan van het schap
gevierd in het onderkomen en in sa-
menwerking met sociëteit Duyster-
ghast.

De feestelijke bijeenkomst in Riche
aan de noord-boulevard werd geopend
met het voorlezen van een aantal ge-
lukstelegrammen aan het adres van het
genootschap. Daaronder waren felici-
taties van prins Bernhard, oud-burge-
meester mr. H.M. van Fenema, burge-
meester A. Nawijn, de revue-artisten
Willy Walden en Piet Muyselaar en tv
presentator Willem Duys.
Hierna volgde de premiere van de film
'Loeres in zicht' van de hand van oud-
plaatsgenoot Thijs Ockersen, f ree-lance
cineast en flimkritikus van het dagblad
Het Parool. De film, die werd gemon
teerd door Ockersens medewerker Ot
LOUW, bestaat voornamelijk uit jour-
naalfragmenten en tv-opnamen van di-
verse gebeurtenissen die zich in de loop
der jaren rond het Loeresbeeld hebben
afgespeeld. Het is een opmerkelijk goed
getimed beeldverhaal van de Loerescy-
clus geworden, waaraan vooral de Loe-
resliefhebbers veel plezier hebben be-
leefd. Na afloop ontvingen Ockersen
en Ot Louw de 'pipse Loeres' voor hun

zandvoortm
kon ripperda
net niet inhalen

cineast Ockersen : lief voor

werkstuk. Deze onderscheiding viel
ook de samensteller van de speciale
Loeres-editie van tien pagina's, de
heer W. Nederlof, ten deel
Edo v. Tetterode, de initiatiefnemer en
drijvende kracht achter het Nationaal
1 april Genootschap en de Loeres-tradi-
tie, reikte vervolgens de ere-Loeres uit
aan de weduwe van de begin dit jaar
overleden entertainer en voorzitter van
het genootschap, Cees de Lange. De
postume onderscheiding werd toege-
wezen voor het gehele humoristiese
oeuvre van De Lange. Mevrouw Lucie
de Lange-Steyn dankte de leden van
het genootschap voor de wijze waarop
men de herinnering aan haar man in
ere hield.
Een verrassend onderdeel van het feest-

LOERES.

programma vormde het optreden van
de enige in Nederland bestaande doe-
delzakband. Een optreden dat door de
aanwezigen bijzonder op prijs werd ge-
steld. Getoast werd er op Edo v. Tette-
rode voor zijn aandeel in de groei en
bloei van de Loeres- en 1 april folklore.
Aktiviteiten, zo vond het gezelschap,
die niet genoeg konden worden gewaar-
deerd. Hij kreeg een kado en voor het
Nationaal 1 april Genootschap was er
een flinke financiële injektie. En dat
bleek hard nodig want er was nog
maar f 2,35 in kas. Van dit bedrag kan
zelfs de stenen Loeres niet rondkomen.
Na het afwerken van het programma
werd het Loeres-jubiteum tot diep in
de nacht in wat men noemt gepaste
feestvreugde voortgezet.

-Het had niet veel gescheeld of Zand-
voortmeeuwen was er eergisteren in ge-
slaagd een 0 — 3 achterstand op de hui-
dige koploper van de afdeling -Ripper-
da- in te lopen. In de eerste helft zag
het er naar uit dat Zandvoortmeeuwen
regelrecht op weg was naar een decable,
maar na de rust kwam de ploeg op ver-
rassende wijze terug, sloeg een bres in
het zelfvertrouwen van de tegenstan-
der en beperkte de achterstand tot
één punt.

Direkt na de aftrap bleek dat Zand-
voortmeeuwen het bijzonder moei-
lijk zou krijgen tegen het vooral tech-
nies bijzonder sterk spelende Ripper-
da. Aanvankelijk slaagde de thuisklup
er in de aanvallen van Ripperda te
pareren, maar in de 32e minuut be-
zweek de achterhoede onder de onop-
houdelijke offensieve operaties van de
haarlemse gasten. Ripperda-man Schou-
ten, die was ingevallen voor Zuttorp,
schoot het leer over het hoofd van de
uit zijn doel gelopen keeper Puls heen
tussen de onbeschermde doelpalen.
0 — 1 . Vier minuten later was het op-
nieuw raak. Door een fout in de verde-
diging kwam de bal niet bij een team-
genoot terecht maar voor de voeten
van tegenspeler Mensink. Die bedacht
zich geen ogenblik dit buitenkansje in
een doelpunt om te zetten, 0 — 2.
Zandvoortmeeuwen begon de moed te
verliezen en speelde ongeinspireerd en
lusteloos verder. De voorhoede toon-

-Het begint er steeds meer op te lijken
dat het gemeentebestuur een harde en
onverzoenlijke lijn gaat volgens m.b.t.
uitvoering van het omstreden sanerings-
plan voor de oudste woonwijk van Zand-
voort: de noordbuurt. Kreeg men enke-
le maan'den voor de gemeenteraadsver-
kiezingen de indruk dat het gemeente-
bestuur bereid was tot serieus overleg
met de door de noordbuurtbewoners
opgerichte noordbuurtraad over de toe-
komst van de wijk -er vonden inderdaad
enkele besprekingen plaats- tijdens één
van de eerste bijeenkomsten van de
nieuwe gemeenteraad bleef van de hoop-
volle verwachtingen over de kontakten
met de gemeente niet veel meer overeind.

Zonder de buurtraad tijdig op de
hoogte te stellen had het inmiddels
nieuw gevormde kollege van b en-w de
gemeentelijke dienst van publieke wer-
ken opdracht gegeven de afbraak van
de voor de sloop aangewezen panden te
hervatten en burgemeester Nawijn liet
weten 'niet voor iedere stap bij de uit-
voering van het projekt bij de buurt-
raad te zullen aankloppen'. Over het

door het vorige kollege toegezegde on-
derzoek naar de mogelijkheden een
groter aantal pandjes te behouden dan
oorspronkelijk in de bedoeling lag,
werd met geen woord meer gerept. De
resultaten van dit onderzoek zouden
half september openbaar worden ge-
maakt. Het is inmiddels november,
maar er zijn van gemeentewege nog
steeds geen mededelingen over het on
derzoek en de uitkomsten gedaan.
Men weet zelfs niet of het onderzoek
wel heeft plaatsgevonden.
Protesten van de zijde van de noord-
buurtraad tegen de hervatting van de
afbraak werden door het kollege als
onjuist en overtrokken weggewuifd.
Van de aanvankelijke toenadering van
de kant van het gemeentebestuur bleef
niet veel meer over dan de belofte dat
de buurtraad in het vervolg niet na maar
vóór de afbraak over de sloop van de
pandjes en schuren op de hoogte zou
worden gebracht.
Een gebaar waarvan kennelijk werd
verwacht dat het door de bewoners van
de noordbuurt in dank zou worden af-

genomen. Inspraak anno 1974 volgens
de opvatting van b en w van Zandvoort.

De thans door het kollege gevoerde
politiek van de harde hand ofwel 'de
moker op de noordbuurt zonder enig
voorafgaande overleg', heeft voor de
bewoners, die niet op stel en sprong
hun woon- en leefruimte in de buurt
willen opgeven, bijzonder onaangena-
me gevolgen. Bij het zonder meer door-
voeren en forceren van de afbraak van
de pandjes dreigt het gemeentebestuur
alle proporties uit het oog te verliezen
en is zelfs bereid de hand te lichten
met de wettelijk vastgestelde normen
op het gebied van bouwen en wonen
in de gemeente.
Een voorbeeld daarvan is de manier
waarop het gemeentebestuur te werk
is gegaan vóór en na de afbraak van
een aantal woningen aan de Swaluë-
straat. Van de gesloopte huisjes onder
één dak, bleef altesn het perceel van
de familie Van der Reijden voorlopig
overeind. Genoemde familie werd
eerst een half uur nadat met de afbraak
van de naastgelegen panden een begin
was gemaakt officieel van de sloop op
de hoogte gebracht. Een -zacht uitge-
drukt- nogal taktloze handelwijze van
de overheid tegenover ingezetenen van
de gemeente. Na de voltooiing van de
afbraak werden onvoldoende voorzie-
ningen getroffen om de woning van
het betreffende gezin -aan de kant van
de gesloopte huisjes- tegen weersom-
standigheden en -invloeden te beveili-
gen. De gemeente volstond met het
Plaatsen van een houten omheining en
het aanbrengen van een plasticzeil op
de bovenetage van de woning, welke
na de afbraak door een half steensmuur
van de buitenwereld is gescheiden. Na
klachten door de bewoners werd een
stukje hardboard vervangen door een
plaatje kunststof. Onnodig te zeggen dat
daardoor de toestand ongewijzigd is

gebleven en bovendien volledig in strijd
met de bepalingen, voorschriften en
verordeningen op het terrein van volks-
huisvesting en woningbouw. Bepalingen
voorschriften en verordeningen die de
gemeente dagelijks hanteert bij het
uitoefenen van toezicht op woning-
bouw en woningherstel.
Met de voortzetting van de afbraak van
de woningen, schuurtjes, etc. is meer
bloot gekomen dan een stukje grond in
de noordbuurt. Bloot gekomen is ook
de huidige mentaliteit van het kollege
van b en w. Een mentaliteit welke een
terugkeer betekent naar 'de overheid
boven en de burgerij beneden en dat
zijn nu eenmaal onwillige honden'.
Zo nu en dan krijgen ze een been toege-
worpen in de vorm van een ambtelijk
briefje met de mededeling dat het vol-
gende pandje in de buurt tegen de
vlakte gaat. Zo zijn thans onze manie-
ren of zoals de huidige wethouder van
publieke werken, J. Attema, het zo
kernachtig uitdrukte tegenover een
verslaggever van het Haarlems Dagblad
: 'Je moet ook wel eens je vuisten ge-
bruiken'. Het resultaat van dit vuist--
werk vindt men in de noordbuurt.

de steeds minder initiatief en in de
verdediging vielen grote gaten. Het ver-
baasde dan ook niemand dat Tervoort
van Ripperda twee minuten voor rust
vrijwel ongehinderd het doel van de
thuisklup kon bereiken en op enkele
meters afstand van Puls de bal in het
net joeg, 0 — 3
Na de rustpauze verrastte Zandvoort-
meeuwen vriend en tegenstander met
levendig, enthousiast en aanvallend
voetbal. Daar had, na de bijzonder
zwakke prestaties in de eerste drie
kwartier van de ontmoeting, in feite
niemand meer op gerekend.
Nadat aanvoerder Engel Koper een
doelpunt op het nippertje voorbij zijn
neus zag gaan, zakte de geestdrift bij
Zandvoortmeeuwen enkele graden
maar korte tijd later keerde het enthou-
siame weer terug. Dit gebeurde in de
twintigste minuut toen Kees Bruin de
hatelijke nul van het scorebord ver-
joeg met een fraai doelpunt, 1 — 3.
Even later moest Zandvoortmeeuwen
een teleurstelling verwerken nadat ar-
biter De Vos een doelpunt van V.d.
Boogaard afkeurde. Vrijwel iedereen
was er van overtuigd dat het een gel-
dig doelpunt was, maar scheidsrechter
Vos, die de touwtjes overigens uitstekend
in handen hield, zag 't anders.
Zandvoortmeeuwen bleef de achter-
hoede van Ripperda bestoken en met
resultaat. Een vrije schop, genomen
door V.d. Boogaard, werd door Aal-
dert Stobbelaar op de juiste wijze be-
nut : een schuiver achter de keeper
van Ripperda, 2 - 3. De kustbewoners
gaven zich alle moeite de gelijkmaker
te scoren, maar dat zat er niet meer
m. Ruim achthonderd toeschouwers
woonden de wedstrijd bij en zij zullen
zeker geen spijt van hun bezoek heb-
ben gehad. Het was een bijzonder
spannertde en vooral sportief gespeel-
de ontmoeting.
Eén van de betere in de kompetitie.

nieuws
kort & klein

• De voor afgelopen zaterdag vastge-
stelde voetbalwedstrijd tussen een elf-
tal samengesteld uit leden van de zand-
voortse gemeenteraad en een team van
het garagebedrijf Rinko, werd in ver-
band met de minder gunstige toestand
van het speelveld afgelast. Een nieuwe
datum voor de ontmoeting tussen bei-
de ploegen zal binnenkort worden be-
kend gemaakt.



dubbele zege
voor lions

Foto Frans van Loon
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nieuws
kort & klein
• Op zondag 10 november a.s. vindt
de jaarlijkse ontmoeting tussen de
jeugdploegen van de turnploegen van

. OSS en de gymnastiekvereniging
'Heemstede' plaats. De wedstrijden wor-
den gehouden in de zandvoortse Prin-
sesseschool. Voor de winnende vereni-
ging is een nieuwe wisselbeker beschik-
baar gesteld door OSS, dit ter gelegen-
heid van het 70-jarig bestaan van de
vereniging. De vorige wisselbeker
kwam verleden jaar definitief in het
bezit van 'Heemstede'.

• a.s. Vrijdag belegt de progressieve
kombinatie psp-ppr een openbare werk-
vergadering in het Gemeenschapshuis aan
de Louis Davidsstraat. Tijdens de bijeenkomst
zullen diverse aktueie kwesties aan de orde
worden gesteld. De vergadering begint om 20.30 u.

• De wethouder van '"publieke werken, de hr.
J.Attema.^al zijn wekelijkse spreekuur op maandag
11 nov^ &s. niet op de gebruikelijke tijd tussen
16.00 u en 17.00u. houden maar tussen 9 en 10
uur 's morgens.

fanïïiiébèriclitèn familieberichten

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het
heengaan van onze lieve Moeder, Grootmoeder en Overgroot-
moeder

LEENTJE KOPER
weduwe van Arie Molenaar

betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:

M. Visser-Molenaar
Zandvoort, november 1974
Potgieterstraat 12.

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken
GASGEYSERS -

• Reparaties
GASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - GASHAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

ady'ó ókop >.

heeft weer een nieuwe kollektie

JAPONNEN, MANTELS, TUNIEK-
PAKKEN, BLOUSES, ROKKEN ETC'

Zandvoortselaan 371, Bentveld
Telefoon 023 - 24 23 13

Bij stoplichten Garage Flinterman

-Zaterdagavond was Typsoos-Lions
in de Pelikaansporthal de gastheer van
het jaar gepromoveerde B.C.Market uit
Utrecht. Market heeft in deze kompeti-
tie nog geen kans gezien punten te ver-
zamelen en kan nu reeds de koffers
gaan pakken om in het volgend seizoen
met meer sukses te gaan spelen in de
eerste divisie.

Voor Typsoos-coach Henny Blom meer
dan een reden in de basisopstelling spe-
lers te plaatsen.die, ondanks hun onmis-
kenbare talenten, te weinig de kans krij-
gen zich te presenteren in de prestatie-
slag om de eerste zeven plaatsen.
B.C. Market wist zich voor de rust toch
uitstekend te handhaven, na tien minu-
ten 26-18 en bij de rust 55-46. Ogen-
schijnlijk voor de Uterechtenaren geen
onoverbrugbare achterstand, maar de
fatale nekslag hadden zij reeds ontvan-
gen toen hun amerikaanse speler en
playmg-coach Pleick in de negentiende
minuut met vijf persoonlijke fouten het
veld moest verlaten.
De schotvaardige Laffin kon alleen het
spel ook geen andere wending geven en
dat bleek in de eerste vijf minuten na de
hervatting de zandvoorters met fraaie
Fast-breaks van Roy Leysner Markt op
een duidelijke 71—52 achterstand te
zetten. Na tien minuten geen wijzigingen
84—65, waarbij de inzet van de jonge
spelers Boots en Amama verwarmend

was. Teleurstellend was hierna het spel
van Paul Ruyssenaars die dit jaar ver
beneden akseptabel nivo blijft en zo-
doende de prestatie's van het zandvoort-
se team doet drukken.
Enigzins moeizaam kwam Typsoos over
de honderd punten drempel. Eindstand
109-97.
Freeman 30, Boots 14, Amama 14 en
Roy Leysner 16 punten.

"De ontmoeting tussen Typsoos en Kin-
zo, waarop wij in ons vrijdagnummer
nog terugkomen, eindigde eveneens
in een zege voor de kustbewoners.
Lions scoorde 87 pnt. en Kinzo 74 pnt.

AKTIB

V" S 55

Salon de Mode
„CÉCILE"

Exclusieve damaskleding
Kleding naar maat

Kostverlorenstraat 41
Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT.REPARATIESTE KOOP aangeb. nieuwe

A. Ritman keuken, stalen aanrecht met
Telefoon 4365 onderkastjes f 200,- tevens

Binnen één uur klaar. gasfornuis f 40,-. Tel. 4151.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f895,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend d ins-
dag tot en' met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

geen

koerant
ontvangen?
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Onder dit motto vindt in de laatste
week van november een landelijke in-
zamelingsaktie plaats t.b.v. de financie-
ring van een vijfjarenplan ter bestrij-
ding van kanker bij jeugdigen. De aktie
is op touw gezet dqor de jubilerende
omroepvereniging NCRV in nauwe sa-
menwerking met het Koningin Wilhel-
minafonds.

In vrijwel alle gemeenten in ons land
zijn dezer dagen komité's opgericht
om de aktie op pfaatselijk nivo te orga-
niseren. Ook in Zandvoort is een komi-
té gevormd bestaande uit de heren
Van Maris (voorzitter), W.G. Gebe en
mejuffrouw C.H. Bense (sekretaresse).
De aktie wordt als volgd gevoerd:
In alle gezinnen wordt op 25 november
een enveloppe afgegeven, die op 29
november weer wordt opgehaald, in
het NCRV programma, dat van 8 tot
2 uur in de nacht duurt, worden de be-
dragen, die in de gemeenten zijn opge-
haald bekendgemaakt.
Het aktiekomité Zandvoort heeft kol-
lektanten nodig. Het komité gokt op
sportief Zandvoort en hoopt dat alle
sportbeoefenaars zich zo spoedig moge-
lijk zullen opgeven om de adressen af
te gaan. Zij die de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt worden verzocht
zich op te geven, zodat met de indeling
van wijken kan worden begonnen.
Aanmelden bij mej. C.H. Bense, Wilhel-
minaweg 12, telefoo" 2708.

hoeran
nieuwsblad voor zand voort.

bentveld en aerdenhout

DE ZANDVOORTSE KOERANT IS
DE ENIGE PLAATSELIJKE KOERANT ,

Te huur
BEDRIJFSRUIMTE circa 120 m2

te
ZANDVOORT

Inlichtingen: Makelaar Coster, tel. 55 31
of telefoon 58 45.

in Zandvoort die in eigen beheer wordt vervaardigd en uit-
gegeven als onafhankelijk en zelfstandig nieuweblad met
uitgebreide berichtgeving en kritiese en vrijmoedige korn-
mentaran op de gebeurtenissen in Zandvoort. Het behoud
van het oorspronkelijk karakter en eigen gezicht van de
koerant is ons en onze lezers meer waard dan een vele pagi-
na's dik advertentieblad van buiten Zandvoort op dagblad-
formaat.
Wanneer u daar ook zo over denkt bel voor een abonnement
onder nr. 2135. U ontvangt dan 2x per week -dinsdag en
vrijdag- de Zandvoortse koerant in uw bus.
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eanduoarrse
redaktie en administratie: postbus 151, zand voort, willemstraat 29 b- telefoon (02507) 2135 - uitgave zand voortse koerantbv
(v.h. drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags - abonnement: f 15,00 per jaar; per half jaar f 8,00; per post f 20.00 A
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zvm scoorde
de winstpunten
in de 2e helft

waar is
aan toe?

De A-ploeg van Zandvoortmeeuwen is
er zondagmiddag in geslaagd HRC in
eigen huis - het topje van Noord-Hol-
land, Den Helder- met 4 - 2 te ver-
slaan. Het kustelftal nam in de tweede
helft een voorsprong van twee doelpun-
ten op HRC, nadat de rust met een
2 — 2 gelijk spel was ingegaan. In het
elftal werd de plaats van de geblesseer-
de Van den Boogaerd ingenomen door
Heesemans.

Zandvoortmeeuwen kreeg hetdirekt
na de aftrap bijzonder zwaar te verdu-
ren en kon zich slechts met moeite
staande houden onder de druk van de
voorhoede, van de gastheren. Terwijl de
de achterhoede aanvankelijk met vallen
en opstaan de verdediging improvi-
seerde,zag de aanvalslinie van Zand-
voortmeeuwen kans tot diep in de stel-
lingen van HRC door te dringen. De
uitvallen leverden de kustbewoners een
strafschop en een vrije trap op. De
laatste werd door Maarten Koper be-
kroond met een doelpunt, O - 1.
HRC scheen niet in 't minst on-
der de indruk van de achterstand en
was er blijkbaar van overtuigd dat
het wegwerken daarvan en het nemen
van een voorsprong slechts een kwes-
tie van tijd was. En het zag er naar uit
dat Den Helder gelijk zou krijgen. Na
een serie hevige aanvallen drukte
Piet van Drost in de 18e minuut door
en passeerde Puls met een hard en on-
houdbaar schot, 1—1 . Niet lang daar-
na volgde een tweede treffer. Dit keer
van de voet van Rob Sijm die het leer,
via de body van Koning, in het net
achter Puls schoot, 2—1.
Opnieuw slaagde Zandvoortmeeuwen
er in uitte breken en verwarring te
stichten in de defensie van de gasthe-
ren. Aaldert Stobbelaar verschafte zich
een uitstekende schietkans, maar knal-
de het leer tenslotte regelrecht in de
handen van de HRC-keeper, Maarten
Koper deed het beter toen hij in de
33e minuut een vrije schop achter de
doelman van HRC schoof, 2 — 2.

nieuws
kort & klein
» Over drie dagen, zaterdag 16 novem-
ber, arriveert Sinterklaas met zijn ge-
volg om kwart voor twee vanuit zee
in Zandvoort. Hij zal samen met zijn
pieten en overige helpers door een
rondvaartboot aan land worden gezet.
Vandaar vertrekt hij, gezeten op een
schimmel, in de richting van het ge-
meentehuis voor een officiële ontvangst
door het gemeentebestuur op het bor-
des van het raadhuis. Medewerking aan
de intocht verlenen de drumband van
de Zandvoortse Muziekkapel met het
majorettenkorps en de Haarlemse Har-
moniekapel.

» Sinds het afgelopen weekeind is het
rijk van prinskarnaval in Zandvoort ver-
der uiteengevallen in afzonderlijke
prinsdommen. Er zijn er thans vijf: drie
Prinsen, een jeugdprins en een prinses.
Prins van de karnavalsvereniging 'De
Scharrekoppen' werd 'Wullum de Acht-
ste van Sport tot Scharrekop'. De kar-
navalsvereniging 'De Noordeling' be-
noemde kandidaat 'Erik de Tweede van

Na rust zette HRC de achterhoede van
Zandvoortmeeuwen weer de duimschroe-
ven aan, maar dat verhinderde de voor-
hoede van ZVM niet naar een gaatje
in de defensie van de gastheren te
speuren om de leiding te nemen. In de
achtste minuut van de tweede speel-
helft vond Kees Bruin een zwakke
plek en scoorde met een voorbeeldig
schot, 2 — 3.
Zandvoortmeeuwen nam niet alleen
een voorsprong maar ontnam op het-
zelfde moment ook het zelfvertrouwen
van de voetballers van HRC. De in de
eerste drie kwartier nog zo zelfverze-
kerde ploeg zag het niet meer zitten en
toonde steeds minder animo de ver-
dediging van Zandvoortmeeuwen te be-
proeven. Puls moest nog wel eens in
aktie komen, maar echt gevaarlijk wer-
den de gastheren toch niet meer. Zand-
voortmeeuwen daarentegen vormde
een voortdurende bedreiging voor de
defensie van de helderse klup. Zeven
minuten voor het einde van de ontmoe-
ting plaatste Maarten Koper het leer
naar de vrijstaande Kees Bruin, die de
bal daarna met een listig tikje achter de
HRC-doelman plaatste, 2 — 4. Bij deze
achterstand verklaarden de meeste sup-
porters van de thufsklup het wel voor
gezien en verlieten voortijdig het veld.
Zij misten daardoor nog een paar
spannende spelmomenten die in de
stand evenwel geen wijzigingen meer
konden brengen. Zandvoortmeeuwen
nam de zege -en verdiend- mee naar
de badplaats.

Typ tot Soos' als senior prins en 'Pie-
ter 1 tot junior prins.
In bar-bodega 'Noord' werd de eigenaar-
eksploitant tot prins Frederik de eerste'
uitgeroepen en in sociëteit Duysterghast
werd prinses 'Ansepans de eerste' ge-
kroond. Zo, nu is de lezer weer enigs-
zins geïnformeerd over de stand van
zaken m.b.t. de leut in Zandvoort. De
door naijver tussen de diverse karna-
valsgroepen wat gedeukte lol wel te
verstaan.

• In verband met de viering van Sint-
Nicolaas, de beide kerstdagen en oud
en nieuw zijn tussen 29 november en
31 december a.s. de navolgende win-
kelsluitingstijcten van kracht:
29 nov. tot 22.00 uur; 30 nov. tot
22.00 uur; 2 dec. tot 22.00 uur (halve
dagsluiting vervalt); 3 dec. tot 22.00
uur (halve dagsluiting vervalt); 4 dec.
tot 22.00 uur (halve dagsluiting ver-
valt); 20 dec. tot 21.00 uur; 21 dec.
tot 21.00 uur; 23 dec. tot 21.00 uur
(halve dagsluiting vervalt) 24 dec.
normale sluitingstijd, halve dagslui-
ting vervalt echter); 30 dec. normale
sluitingstijd, halve dagsluiting vervalt
echter, 31 dec. tot 21.00 uur (halve
dagsluiting vervalt).

• In de raadsvergadering van heden-
avond stelt de éénmansfraktie van de
progressieve kombinatie psp-ppr voor
alle raadskommissies van advies en bij
stand voor de raadsleden toegankelijk
te stellen, indien deze na openbare
vergadering tot besloten zitting overgaan.
Op deze wijze worden raadsleden, onge-
acht of zij deel van één of meerdere
kommissies uitmaken of niet, in de
gelegenheid gesteld zich op de hoogte
te stellen van hetgeen in de kommissies
wordt besproken en behandeld, aldus
de psp-ppr.

Foto Frans Groenheide

-Vorige week donderdag hebben b en w van Zandvoort de resultaten van het door
bouw- en woningtoezicht ingestelde kwaliteitsonderzoek naar een aantal oude pand-
jes in de noordbuurt toegezonden aan de noordbuurtraad. Deze informatie ontvin-
gen wij niet van het gemeentebestuur maar van de buurtraad, die kennelijk meer en
beter op de hoogte schijnt te zijn van de taak van de krant om het publiek in te lich-
ten over hetgeen er aan de hand is.
Op de uitkomsten van het onderzoek en de betekenis ervan voor de noordbuurt hopen
wij nog nader terug te komen. Onze eerste en voorlopige indruk van het onderzoek
is dat het weer andere uitkomsten oplevert dan voorgaande woningpeilingen. Pand-
jes, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor de noordbuurt in 1969,moes-
ten verdwijnen omdat ze kennelijk niet meer waren te redden, van narigheid in el-
kaar vielen of niet meer aan de huidige bouwvoorschriften voldeden, kunhen nu wel
worden hersteld en bewoonbaar gemaakt. Andere huisjes, die vanwege hun historie-
se betekenis zouden blijven staan en gerestaureerd, blijken thans niet meer te behou-
den. Zoals bovenstaande uit plm. 1804 daterende visserswoning aan de Swaluëstraat.
Waar zijn we eigenlijk met de noordbuurt aan toe wanneer de deskundigen van
bouw- en woningtoezicht eerst vaststellen dat een huis niet en daarna weer wel kan
worden opgeknapt, eerst niet en daarna wel moet worden opgegeven?
Misschien dient in dit verband eerder de vraag te worden gesteld waar we met de
deskundigen en hun veel geprezen kennis van zaken aan toe zijn. Alvorens ze opnieuw
worden losgelaten op de huisjes in de noordbuurt.
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volksmarathon
op circuit

L.W.
10.26
11.11
11.55

H.W. L.W.
14.31 22.45
15.19 23.30
16.03 -.-

-Ruim zevenhonderd personen hebben
deelgenomen aan de eergisteren op het
circuit gehouden zogeheten volksmara-
thon, we'ke was georganiseerd door de
'Amsterdamse Athletiek Club' (AAC)
ter gelegenheid van het 60-jarig be-
staan van de vereniging.
Het was de eerste keer dat een derge-
lijke prestatieloop in ons land werd ge-
houden. De volksmarathon, waaraan
elk wedstrijdkarakter of kompetitie-
element ontbreekt en geheel in de sfeer
van de rekreatieve sportbeoefening
wordt gehouden, is een vrij nieuw ver-
schijnsel aan het sportfirmanent, dat
met name in Amerika en West-Duits-
land de laatste jaren sterk 'aan popula-
riteit heeft gewonnen. AAC, dat ook
de jaarlijkse strandloop organiseert, wil
van de volksmarathon de athletiek-pen-
dant maken van de Elfstedentocht. Ge-
let op de grote belangstelling voor de
eergisteren op het circuit gehouden
prestatieloop is de kans groot dat de

marathon een jaarlijks terugkerende
traditie wordt. Na afloop van de loop
over een afstand van 42 1/2 km. ont-
ving iedere deelnemer een certifikaat
en een herinneringsvaantje. De op-
brengst van het inschrijfgeld komt ten
goede aan de Nederlandse Hartstich-
ting.

geen

ontvangen?
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miniatuur schot

Met zijn wijsvinger tikt een jeugdige deelnemer aan het j.l. zaterdag in het Ge-
meenschapshuis door de 'Microvoetbalvereniging Kennemerland' georganiseer-
de microtoernooi een miniatuur bal naar een der veldspelers van Madurodam-
formaat. Op deze wijze werden door zestig microvoetballers een groot aantal
wedstrijden gespeeld om in het bezit te komen van de Kennemerbokaal. De deel-
nemers kwamen uit Den Haag, Rijnmond, Hoogezand, Boskoop en Kennemer-
land. Van Kennermerland maken ook zandvoortse microvoetballers deel uit.
Zij drongen niet in de finale door maar speelden wel een rol in de verliezersronde.
De kustbewoners F. Roskam en C. Jongbloed behaalden in die ronde resp. de
eerste en derde plaats. De Hagenaar T. Storm werd tweede. De winnaars van de
finale werden de Hagenaars R. S tol wijk en H. van Haag, resp, één en twee. M.
Scheffer van Kennemerland werd derde.
Het toernooi werd geopend door voetbal-prominent Barry Huhges, momenteel
trainer van ere-divisieklup Haarlem.
De prijsuitreiking werd verricht door bondsbestuurder J.J. Smit uit Den Haag.
Bovenstaande foto van een spelmoment werd gemaakt door Frans Groenheide.

lions nam revanche
op zwak donar
De zandvoortse basketballers hebben
zich afgelopen weekeind op overtuigen-
de wijze gerevancheerd van een eerder
geleden nederlaag tegen Nationale Neder-
landen Donar uit Groningen.
Typsoos/Lions versloeg de ploeg uit de
stad van de Martinitoren met 109 - 82.
Bij het ingaan van de rust was reeds een
56-37 puntenvoorsprong bereikt.

Twee jaar geleden viel de keuze van l\la-
tionale Nederlanden, bij het zoeken naar
een geschikte kandidaat om te worden
gesponserd, op het basketballteam van
de groningse studenten: Donar. Deze
ploeg, en dat speelde een rol bij de keu-
ze, bezat een surplus aan spelerstalent
zoals Nederhoed, Kamman en Julius. De
doorbraak van dit talent zou een flinke
aanvulling betekenen van de schaarse
kollektie nederlandse basketballspelers
van enig formaat. Daarbij kwam nog dat
Groningen op flinke afstand lag van de
konsentratie van basketballverenigingen
in het westen, waar men elkaar regel-
matig spelers pleegt af te troggelen. Toch
blijkt de eksentriese ligging van Gronin-
gen ook zijn nadelen te hebben. De eerder
genoemde talenten blijken zich nauwe-
lijks te ontwikkelen en bij uitwedstrijden
legt Donar meestal het loodje. Het ziet
er dan ook naar uit dat de klup dit jaar
bij de onderste zes zal eindigen.
Afgelopen zaterdag ging Donar snel ten
onder tegen Typsoos met de spelers
Leysner, Kroder, Freeman en Bartolo-
me in de basisopstelling. Donar had geen
enkel verweer tegen de schitterende

kombinaties van de uitblinkers Barto-
lome, Leysner en Vrolijk, waarvan laatst-
genoemde ook zijn medespelers voldoen-
de in het spel betrok.
De rust ging in met 56 - 37 en na de
tiende minuut van de tweede speelhelft
liep de stand op tot 82 - 54. Dit was
het ogenblik waarop coach Henny Blom
Bartolome verwisselde voor Nico Boots.
Arme Nico, want na zijn entree raakten
de leeuwen de draad en hun konsentra-
tie kwijt en er werd meer gepraat dan
gespeeld. Donar nam de inzinking te
baat en verzamelde in vijf minuten 17
"punten tegen Typsoos 5. Coach Blom
haalde Bartolome terug en daarna stort-
te de hele ploeg zich op Donar. Dat
ging tenslotte met 109—82 ten onder.
Freeman 4 — 10, Bartolome 16—13,
Vrolijk 18-6- Leysner 10 - 2 en
Kroder 8 — 6. Voor de liefhebbers: van-
daag speelt Typsoos Lions in het joego-
slaviese Serajewo de tweede wedstrijd
voorde Europakupbasketball tegen
Bosna.

omroepers
Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tal.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10-17 uur vrijdags tot
21 uur.

TE KOOP aangeb. jongens
noren (merk Viking) mt.37
Prijs f 45,- Tel. 26 68.

Gevr. voor direkt zelfst. werk
ster 2 dgn p. week. van 9 tot
16.00 uur in Bentveld. Tel.
023-245278.

GARAGE TE KOOP GEVR.
bij flatgebouw 'Duijnwijk'.
Brieven onder nr. 8301 buro
v.d. blad.

Gevr. flinke huishoudelijke
hulp, voor 2 halve dagen per
week. Tel. 34 48.

piay-n
krkstraatiuandvoort

open \namsterdam
eninzandvoort.

EEN PAAR

HIPPE TYPES
gezocht.

Mijn jasjes zijn iets te hip
voor de dames die bij mij
kopen.

De laatste mode in Pa-
rijs Bied ik u aan:
Normaal f 229,-

NU f 169-

,(£écile'

II [ode. Kostverlorenstraat 41

Wij zoeken voor ons klein handelskantoor

EEN VROUWELIJKE KRACHT

minimaal havo-opleiding.
Goed kunnende typen ook in duits en en-
gels.
Voor alle voorkomende werkzaamheden.

EFKA-IMPORT
Lorentzstraat 152

Zandvoort
Telefoon 02507 - 27 98

l Dirk van den Broek
Superslijterijen

BINNEN KORT OOK IN

Zandvoort
Wij zoeken een

aktieve beheerder
die bekend is met heLzelfbedieningsvak en die
van aanpakken weet, hij dient in het bezit te zijn
van het slijtersvakdiploma, eventueel woonruimte
beschikbaar.

Schriftelijke sollicitaties aan:
DIRK VAN DEN BROEK DRANKEN B.V.
T.a.v. de heer M. v.d. Wal,
POSTBUS 9619, AMSTERDAM.
op de enveloppe vermelden: S.L.

kinderzegels
-Vandaag is het Nederlands komité voor Kinderpostzegels
gestart met de landelijke verkoop van postzegels en
wenskaarten in allé plaatselijke postkantoren en -agent-
schappen waarvan de opbrengst, zoals bekend, ten goede
komt aan projekten voor de jeugd die geen gelegenheid
heeft zich in eigen gezin of omgeving te kunnen ontploo-
ien en ontwikkelen.
Voor dit doel zullen ook in Zandvoort postzegels en wens-
kaarten verkrijgbaar zijn in het postkantoor aan de Louis
Davidsstraat. De kinderzegels en wenskaarten zullen wor-
den verkocht door vrijwilligers, die deel uitmaken van de
plaatselijke afdeling van het Nederlands komité voor
Kinderpostzegels. De openingstijden van de stand, van
waaruit de verkoop zal geschieden, zijn gelijk aan de open-
stellingstijden van het PTT-kantoor.
Het plaatselijk komité doet een beroep op de ingezetenen
van Zandvoort een royaal gebruik te maken van de aan-
bieding zegeis en felicitatieboodschappen. Ook de bad-
plaats kan dan een financieel steuntje bijdragen aan de
hulp aan kinderen in eigen land en de ontwikkelingslan-
den, welke die steun zo dringend nodig hebben.

voor,
abonnement
bellen 2135
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raad in oogwenk
door agenda
Dat is in jaren niet gebeurd. Een
raadsvergadering die niet langer duurde
dan vijf kwartier. Om precies acht uur
gingen de raadsleden uit de startblok-
ken en om kwart over negen was de
finish bereikt. De raad had toen in ijl-
tempo een agenda van negentien pun-
ten, inklusief de rondvraag, afgewerkt.

Mevrouw en de heren waren blijkbaar
zo beduusd door de snelle afhandeling
van de voorstellen dat ze het besluit
namen nog even achter gesloten deuren
in konklaaf te gaan. Wanneer je gewend,
bent tot diep in de nacht te vergaderen
kun je niet één, twee.drie omschake-
len naar een zitting van hooguit vijfen-
zeventig minuten.
Bij de ingekomen stukken was een
brief van ingezetene A.A. van Moppes
met het verzoek de gemeentelijke hon-
denbelasting te verhogen. Helaas be-
vond zich op de perstafel geen afschrift
van de bede van de heer Van Moppes,
zodat wij onze lezers niet op de hoog-
te kunnen stellen van zijn motief de
honden in Zandvoort zwaarder te be-
lasten. Het kan iets te maken hebben
met de toename van het aantal viervoe-
ters in de gemeente en de problemen
die dit oproept t.a.v. het milieu, maar
er zijn ook andere achtergronden denk-
baar.
Ook de raad dook er niet in, zodat we
van die kant evenmin iets wijzer wer-
den. De afgevaardigden namen het be-
sluit het verzoek voor kennisgeving aan
te nemen. Maar wie weet komen zij er bij
behandelingen van de gemeentebegro-
ting van a.s. maandag nog nader op te-
rug.
Het voorstel van psp-ppr-vertegenwoor-
diger Lou Koper de vergaderingen van
de kommissies van bijstand voor zover
deze achter gesloten deuren worden ge-
houden toegankelijk te stellen voor al-
Ie raadsleden, werd door de socialist
V,d. MOOLEN een 'zinnig idee' ge-
noemd. Hij drong er bij b en w op aan
spoedig met een pré-advies over het
voorstel te komen.

•̂ C^^s-jP

rustieke eiken
boerenmeubelen
van grote klasse;

fe$aet
|\ frankestraat 17 g m
ilhaarlem / 32 09 2lfl

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

Voorzitter NAWIJN had hiertegen niet
het minste bezwaar en deelde mee op
korte termijn een dergelijk advies aan
de raad te zullen uitbrengen.
'Maar komt er dan ook een voorstel
van de zijde van het kollege', wilde de
heer FLIERINGA van inspr. nu voor
alle zekerheid weten.
'Een pré-advies behelst altijd een voor-
stel aan de raad', merkte de heer Na-
wijn enigszins geïrriteerd op. 'Daar
moet men als raadslid toch van op de
hoogte zijn'.
Het voorstel van b en w voor de verbe-
tering van de rijbaan van de Hogeweg/wes-
terparkstraat (onderdeel van de herbe-
strating van de Hogeweg) een aanvul-
lend krediet te verstrekken, lag afge-
vaardigde FLIERINGA wat zwaar op
de maag. Tegen het verlenen van het
gevraagde krediet had hij geen be-
zwaar, wel tegen de gevolgde procedu-
re. De verbetering waarvoor het kre-
diet wordt gevraagd is inmiddels uitge-
voerd en dat vond hij maar een vreem-
de zaak. Er wordt nu van ons gevraagd
een besluit te nemen over een projekt
dat al klaar is.
Voorzitter NAWIJN was het geheel met
de heer Flieringa eens. Ook het kollege
van b en w had het een onprettige gang
van zaken gevonden. Maar ja, zo be-
toogde de heer Nawijn, we moesten
een keuze maken. Het werk uitvoeren
tijdens de werkzaamheden aan de Ho-
geweg of verschuiven naar een later
tijdstip, dat alleen maar kostenverho-
gend zou uitpakken.
We kozen toen, noodgedwongen, voor
het eerste.
De heer Flieringa toonde zich met de-
ze verklaring tevreden en het ekstra-
krediet voor de reeds uitgevoerde ver-
keersverbetering werd zonder hoofde
lijke stemming goedgekeurd.
Bij het agendapunt 'Vaststelling grond-
prijzen voor de kavels in de noordbuurt'
had iedereen verwacht dat de gemeente-
raad de gelegenheid zou aangrijpen b
en w aan de tand te voelen over de af-
braak van een aantal panden in de Swa-
luëstraat en de onaangename gevolgen
daarvan voor het gezin Van der Reijden.
Maar niemand van de afgevaardigden
deed een mond open. Ook toonden zij
geen animo te informeren naar de brief
van de noordbuurtraad, waarin een drin-
gend beroep op de gemeenteraad werd
gedaan de afbraak van de pandjes stop
te zetten en het gesprek met de wijk-
raad te hervatten. Vooral de progressie-
ven, die zo hoog opgeven van het wer-
ken aan de basis van de samenleving,
moesten zich doodschamen. Zij hebben
geen enkel ekskuus voor hun zwijgen.
Gesproken werd wel over de voorge-
stelde 'Wijziging verordening tot rege-
ling van de vergoeding voor het geven .
van godsdienstonderwijs op de zand-
voortse openbare scholen'.
Lou Koper van de psp-ppr kombinatie
wilde weten door wie dit godsdienston-
derwijs wordt gegeven. Door een domi-
nee of een pastoor ?

waterstanden

Wethouder AU KEMA van onderwijs
antwoordde, dat de lessen worden
verzorgd door een vakonderwijzer in
vaste dienst.
'Z-ou die onderwijzer niet in moeilijk-
heden kunnen komen door zijn poli-
tieke overtuiging'7 , informeerde Ko-
per. In het noorden des langs was on-
langs een godsdienstonderwijzer ont-
slagen wegens zijn kommunïstiese
sympathieën, deelde hij mee.
B en w dachten niet dat het hier zo'n
vaart zou lopen.
En dat was het dan voor dit keer. Van
de restvan de angenda plus rondvraag
valt niets noemenswaardigs te vermel-
den.

Wethouder Aukema:
'weinig weerwerk van de raad...'

Later vond m een dorpscafé de tradi-
tioneel geworden diskussie tussen het
raadspubliek en bewindsman Aukema
plaats. Een soort simultaan schaak met
de wethouder aan de ene kant van
de borden en de rest van de aanwezi-
gen aan de andere zijde. Beide partij-
en kwamen op één punt remise over-
ëen. Zij waren het er over eens dat de
gemeenteraad te weinig weerwerk le-
vert, het kollege niet of nauwelijks on-
der vuur neemt.
Kortom, zo vond men, de volksverte-
genwoordiging van Zandvoort schiet
momenteel ernstig te kort bij de kri-
tiese begeleiding van b en w. Een me-
ning die wij volledig kunnen onder-
schrijven.

ACTIE
Nov. H. W L.W H.W

VER5TEEGE
HRLTESTR. «B • TEL : <493 - ZRNQVOORT
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22
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04.26
05.04
05.49
06.19
07.02
07.45
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09.55
11.00
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00.55
01.26
02.01
02.37
03.11
04.01
05.06
06.25

16.40
17.20
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19.19
20.10
21.11
22.22
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• Zoals reeds gemeld arriveert Sint
Nikolaas morgen, zaterdag 16 novem-
ber, in Zandvoort. De goedheiligman
zal na zijn aankomst aan het strand
per schimmel naar het raadshuisplein
rijden, via rotonde en Kerkstraat. Ten-
einde Sint en zijn gevolg vrij baan te
geven in de smalle Kerkstraat wordt
de straat morgenochtend voor alle rij-
dend verkeer afgesloten. Dit om te
voorkomen dat er auto's en vracht
wagens worden geparkeerd. Nadat het
gezelschap de Kerkstraat zal zijn gepas-
seerd kunnen er weer auto's komen,
aldus een mededeling van de zandvoort-
se verkeerspol'tie.

• Aan het eind van de rijtoer van Sin-
terklaas door het dorpscentrum en
nieuw noord keert de kindervriend
weer terug naar het dorp voor een be-
zoekje aan de AM R O-bank aan het
Kerkplein. In het gebouw zal hij kleur-
platen uitdelen waarmee fraaie prijzen
zijn te winnen. De jeugd ontvangt te-
vens een traktatie.

eanduoorrse teranr i
:*•

toekomstig
nrdbuurt interieur ?

-De kavels in de noord buurt gaan waarschijnlijk gemiddeld f 35.000,- kosten.
Men kan zich voorstellen wat voor bedragen er gemoeid zijn met de bouw van
nieuwe huizen in de wijk. Bedragen die waarschijnlijk zullen schommelen tussen
de f 150.000,- en f 200.000,-. De h r. Nico Janssens van inspr. nu toonde zich
tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond dan ook bezorgd over de prijzen.
Wanneer er meer huisjes zouden kunnen blijven staan, kan het huidige straten-
plan vrijwel ongewijzigd worden gehandhaafd en zijn geen dure voorzieningen,
zoals nieuwe riolering, etc., nodig zo betoogde hij.
Een goede gedachte van de oud-wethouder : zoveel mogelijk bestaande pandjes
laten staan en waar nodig renoveren. Dan komt misschien nog iets terecht van
de kreet 'betaalbare woningen in de noordbuurt'.
Want in het andere geval komen uitsluitend de meest kapitaalkrachtigen aan
bod. Dan gaan de noordbuurt-interieurs er waarschijnlijk uitzien als op boven-
staande foto.



groeten
uit
zandvoort

Bij de eerste aanblik
vraagt men zich af of
deze ansichtkaart anno
1917 eigenlijk wel uit
Zandvoort is. Bij de
tweede herkent men
duidelijk het Raadhuis-
plein met links het hui-
dige kantoor van de
Dienst van Publieke
Werken en uiterst
rechts, gedeeltelijk
zichtbaar, het raad-
huis.

familieberichten familieberichten

kinderzegel-gif t
voor groot-kijkduin
Tijdens een geanimeerd thee-uurtje
maandagmiddag in het kindertehuis
'Groot Kijkduin' overhandigde me-
vrouw E.C. Nawijn-Hamburger als
voorzitster van de Federatie voor Vrou-
welijke Vrijwillige Hulpverlening, waar-
onder in onze gemeente de kinderpost-
zegelakties ressorten, een cheque van
f 3.500,-. Het bedrag was afkomstig
uit de opbrengst van de landelijke
verkoop van kinderpostzegels en bij
de uitreiking was dan ook de stuwen-
de kracht van het plaatselijk komité,
mevrouw A. Blaauboer-Zwart, aanwe-
zig, vergezeld van een aantal dames die
haar met de verkoop altijd enthousi-
ast terzijde staan.

Van het bestuur van Groot Kijkduin
waren aanwezig de dames G. Bredius-
Cockinga en V.D. Oldewelt-van Leeu-
wen, terwijl de dames A. de Groot en
M. Zeilstra, in wier handen de leiding

mevr, kraan - meeth

van het kindertehuis berust, als gast-
vrouw optraden. Het verheugde me-
vrouw Nawijn dat Groot Kijkduin ge-
lukkig gemaakt kon worden op het
moment dat het vakantiehuis, dat in
1970 dank zij een eveneens van het
komité ontvangen cheque kon worden
gebouwd, dringend behoefte heeft
aan een aggregaat voor de lichtvoor-
ziening. Mevrouw Oldewlt nam onder
dankzegging de gift m ontvangst, waar-
na de dames De Groot en Zeilstra on-
derhoudend vertelden over gebeurte-
nissen Jn en rond het kindertehuis. Om
te beginnen speelt het vakantiehuis,
gelegen op het binnenterrein van het
circuit, een grote rol in het leven van

de kinderen. Niet alleen brengen de
kleintjes er vaak een vakantieweek
door, waarbij de slaapzakken een heel
bijzondere attraktie vormen,' het is
ook een ideale plek voor de ouderen,
die daar met hun vrienden een feest-
je kunnen geven in de beslotenheid
van hun eigen groep. En dank zij het
aggregaat zal het huis nu voortaan
ook in de wintermaanden gebruikt
kunnen worden.
Wat Groot Kijkduin zelf betreft, een
verrukkelijk ouderwets groot huis met
gezellige vertrekken waar kinderen
hun eigen hoekje hebben, waar ze
zich kreatief kunnen uiten, waar ze
posters aan de muren bevestigen,
waar slingers opgehangen worden als
er een jarig is, de kleuters met hun

poppenwagens en driewielertjes rijden
en op de babykamer opgeklapte zijkan-
ten van de ledikantjes er voor waken
dat de allerkleinsten uit hun bedje val-
len. Overal begrip, liefde en zorg !
Een gezellig groot gezin daar aan de
Dr. Smitstraat met zo'n vijftig kinde-
ren in de leeftijd van O tot 15 jaar (op
het ogenblik zijn er zelfs een paar die
nog ouder zijn), :lie naar school gaan,
vriendjes mee naar huisnemen, bui-
ten spelen, uit logeren gaan en later
altijd op het kindertehuis kunnen te-
rugvallen. Ook al zijn ze eenmaal in
een pleeggezin geplaatst, de deuren
van'Groot Kijkduin blijven voor hen
openstaan en het gebeurt zelfs wel
eens dat kinderen, eenmaal getrouwd,
gewoon behoefte hebben om nog eens
een dagje te komen, soms met hun we-
derhelft, en dan altijd hartelijk wei-
kom zijn.
We wisten dat in een kindertehuis het
kind centraal straat. Het was fijn dit
maandagmiddag weer eens bevestigd
te zien.

nieuws
kort & klein

« De zandi/oortse postduivenvereni-
ging 'PLeines' hield afgelopen weekeind
de traditionele postduivententoonstel-'
ling en ook dit keer weer in het veren!-
gingsgebouw 'De Krocht'. Aan de in-
zendingen van de duiven -150 in totaal-
waren tevens enkele wedstrijden verbon-
den. Keurmeester G.W. Lohman uit
Amsterdam keurde attereerst per kom-
binatie van zes schoonste doffers en kende
de prijs vppr het geheel toe aan de heer
P. van der Poel.
Daarnaast werd ook individueel gekeurd,
nadat bij de overige hokken van kombi-
naties van zes de volgende prijzen wa-
ren toegekend: 1. L. Bol 553 1/2 punt;
2. H. Lansdorp 552 1/2 punt; 3. kom-
binatie gebroeders Driehuizen 552 1/2
punt (na herkeuring). De eerste prijs
voor de schoonste oudste doffer ging
naar P. La Grouw, schoonste oudste
duif P. van der Poel. L. Bol kreeg de
prijs voor de schoonste jonge dotfer.
De eerste prijs voor de schoonste jon-
ge duif ging naar de heer H. Lansdorp.

• Vóór dat de zandvoortse gemeente-
raad a.s. maandag en eventueel dins-
dag de begroting voor 1975 gaat behan-
delen komen de protestbrief van de
noordbuurtraad tegen de voortzetting
van de afbraak van de huisjes in de wijk
en de mededeling dat de buurtraad be-
zig is een renovatieplan voor tien wo-
ningen op te stellen, ter tafel.
Verder een brief van de heer H.J. Ji/lons-
houwer, waarbij aan de raad goedkeu-
ring en ondersteuning wordt gevraagd
van een plan tot behoud van het land-
goed Groot-Bentveld.
Na de behandeling van genoemde brie-
ven gaan de frakties beginnen met de
algemenen beschouwingen, die worden
gevolgd door een antwoord van het
kollege. Tenslotte volgt de behande-
ling van de gemeentebegroting voor
volgend jaar. De zitting van de gemeen-
teraad begint op beide avonden om
19.30 uur inplaats varuhet gebruike-
lijkè tijdstip: 20.00 u.
Plaats van samenkomst is het raadhuis.

• Teneinde het voor 1975 geraamde
begrotingstekort te dekken stellen b
en w aan de raad Voor een aantal be-
lastingen en tarieven te verhogen. Het
watertarief wil het kollege gedurende
de wintermaanden (sept. t.e.m. april)
optrekken van het huidige f 0,45 per

m3 naar f 0.53 per m3 en tijdens 't
zomerseizoen (mei t.e.m. augustus) van
f 0,72 per m3 naar f 0,80 per m3. De
rioolbelasting willen b en w verhogen
met 10 o/o en de belasting voor het be-
zit van een tweede woning met 30 °/o.
Verder willen zij de legesgelden en pre-
kariorechten optrekken.

• Morgen, zaterdag 16 november,
vindt in een garagebedrijf aan de Burg.
Van Alphenstraat de jaarlijkse schouw
van rijwielen plaats die de politie de
afgelopen maanden langs de straten en
pleinen onbeheerd heeft aangetroffen.
Wie zijn of haar fiets kwijt is kan tus-
sen 3 en 5 uur in de middag een kijkje
komen nemen.

Heden is na een kortstondige ziekte van ons heengegaan onze
lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

JOHANNA HOOGENDÜK
weduwe van Pieter Molenaar

in de ouderdom van 88 jaar.

Zandvoort.

Amsterdam,

Zandvoort,

Zandvoort, 12 november 1974.
L'Amistraat 11

B. Molenaar
J.C. Molenaar-Brassem

E. Andriessen-Molenaar
H. Andriessen

P. Molenaar
P. Molenaar-Dekker

Klein- en achterklein-
kinderen

Moeder ligt thuis opgebaard.
Gelegenheid tot bezoek aldaar donderdag- en vrijdagmiddag van
3.00 - 4.00 uur en 's avonds van 7.00 - 8.00 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 16 november
a.s., om 11.30 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

r

Vertrek vanaf huis circa 11.15 uur.

aan zet.. medische dienst

DOKTOREW:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 16 en zondag 17 november:

Zr. B. Poldervaart, Kruislaan 54,
Hoof dorp. Tel. 02503 - 60 00.

Vorige week donderdag heeft het 1e
team van de zandvoortse Schaakklup
een grandiose overwinning behaald.
In het Gemeenschapshuis werd SSCH
met 6 — 2 van het'bord gezet, waar-
bij het nog vermelding verdient,dat
Zandvoort geen enkele partij verloor.
Op volle sterkte aangetreden ontspon
zich een harde strijd, waarin de zenuwen
van de tegenstander ekstra op de proef
werden gesteld toen de Bruin al na
korte tijd een haarlemse dame buit-
maakte : 1 - 0.
Van de Brom ging het gevecht niet uit
de weg en wist tenslotte de bijzonder
fascinerende partij naar zijn hand te
zetten. Lindeman (die het team dit
seizoen voor het eerst versterkte) en
Geerts kwamen geen moment echt in
moeilijkheden, maar konden toch niet
meer dan halve punten bemachtigen;
Vastenhouw daarentegen speelde weer
een van zijn uitgekiende partijen en
kreeg een overwicht dat hij met een
schitterende kombinatie in een winst-
punt omzette. Omdat de'zege Zand-
voort toen niet meer kon ontgaan wer-
den de partijen van Boldingh en van
Elk remise gegeven hoewel er nog veel-
belovende interessante stellingen op
het bord stonden. Een m.i. dubieuze
zaak overigens, want bij promotie of
degradatie kunnen de bordpunten mee-
tellen. Als laatste kon van Èijk zijn te-
genstander in een zenuwslopend tijd-
noodduel vanuit een slechtere stelling
*och nog een loer draaien en met de
winst gaan strijken.
De strijdlust en kameraadschappelijke
sfeer die dit team zo sterk maken ga-
randeren menig moeilijk ogenblik
voor welke tegenstander dan ook. Be-
langstellenden kunnen zich daarvan ten
alle tijde komen overtuigen.

Jack van Eijk

kerkdiensten
GEREF. KERK
zondag 17 november:

10.30 uur: gemeenschap, dienst
herv./geref. in de Hervormde kerk.
voorganger ds. C. Mataheru.
19.00 uur: ds. A. Heuzeveldt te
Haarlem.

HERV. KERK
zondag 17 november:

10.30 uur: ds. C. Mataheru. Gemeen-
schappelijke geref. Herv. dienst.
JEUGDHUIS:
10.30 uur: Jeugdkapel Dhr. C.
Spaans.

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 17 november 1974:

10.30 uur: 'Samen leven' Onder-
werp: 'Lepra is een arme-mensen-
ziekte".

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANG.GEMEENTE
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering
Zondagmorgen 11 uurijnisviering
m.mv. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering
met samenzang.

burgerlijke stand

Geboren: geen.
Overleden: geen.
Ondertrouwd: Pieter Johannes d'Hont en

Elizabeth Jeanne Groot.
Gehuwd: geen;
Geboren buiten de gemeente: Adriana

dv, E. Smorenburg en H.M. Tienhoven.
Overleden buiten de gemeente: Johan-

nes Petrus Sloothaak oud 85 jaar, gehuwd
met Chr. F. Lindeman.

jfee/rw
aënatuur

terug,».
Er te nog frtaM lucht, er zijn
nog vogel* «n bloamen.
Tnk>rf!Jnopdeflettopultl

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN
EN VISITE-KAARTEN

Drukkerij
Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28
Zandvoort

* Telefoon 27 93



Voor ons kantoor zoeken wij een

MEDEWERKSTER
voor de volgende werkzaamheden:

* typen
* orderadministratie
* deb. administratie

Zeer afwisselend en zelfstandig werk.

Sollicitaties: mondeling of
schriftelijk of
telefonisch aan:

METALL Handelmij. B.V.
Kam. Onnesstraat 19
Zandvoort
Telefoon 02507 - 36 77 / 62 81.

Studie-instituut „LAGERWEY"
• Studiebegeleiding
t Bijlessen (alle vakken)

• Huiswerkcontrole
• 5 dagen per week 14.00-18.00

en 19.00-21.00 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding: voormalige Julianaschool,
Brederodestraat 15, telefoon 4319, Zandvoort aan Zee.

ja, mluchUn «m.
oude schoen. Ja
weet het nooit.

Maar met een
advertentie In de

ZJLNDVOORTSE
KOERANT

heb Je vrijwel
altijd «uksM.

Daarom even bellen
naar nummer 2135.

mode
accessoires

kerkstraatS

DE SINT
zoekt
en ZIET

• Zilveren sieraden, horloges,arm'banden,
ringen.

• Enorme keuze in oorbelletjes.
t Prachtige ceintuurs, net binnen.
• Pilon enveloptasjes
• Grote sortering kettingen
• Jade en ivoor de NIEUWSTE MODE! !

De Sint krijgt 10% PEPERNOOTKORTfNG
boven de f 20,-

Dinsdag 10 december voor de laatste keer
naar

TOON HERMANS
in theather Carré

o-o-o-o-o-o-o-o-o

Verder nog vele mogelijkheden voor winter-
sport en zon zekere oestemmingen.

o-o-o-o-o-o-o-o-o

DOE HET DIT JAAR ZO
GEEF MET SINTERKLAAS EEN

REIS KADO

REISBURO

KERKMAN
Grot* Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

SPORTSHOP LEO STEEGMAN
uw adviseur op het gebied van
sport- en vrijetijdskleding

EXTRA VOORDELIGE AANBIEDING ! !

Kinderjacks
KESfDERJACKS div. kleuren NU f 25,»
DS. PANTALONS div. mt. en kleuren NU f 40,~
Nog enkele DS BLOUSES l NU f25,-
DS. en HERENSPENCERS div. kleuren f 20,- f 25-
SOKKEN div; kleuren 2 paar vgor f 5,-

QUICK voetbalschoenen tijdelijk 10 °/o voordeliger.

HALTESTRAAT 35 TELEFOON 5986

Voor Opa, Oma, Vader, Moeder, Broer, Zus. oorm
Tante, Verloofde, Vriend, Vriendin, Buurman,

Buurvrouw en ook die éne die Sint dit jaar echt niet
mag vergeten, kunt u bij

PARFUMERIE

HALTESTRAAT53. TELEFOON 3449

een geslaagd kado uitzoeken voor St. Nikolaas o.a.
Lancôme: -make-upset waarde 49,75 nu slechst 19,75
O de Lancôme met gratis vapo slechts 12,95
Guy Laroche: Fidji eau de toilette spray 8,95
Carven: Ma Griffe eau de toilette spray 12,50
Revlon: Intimate verstuiver 9,95
Balenciaga: Cialenga van 19,95 voor 14,95
Pierre Cardin: Singulier eau de toilette
van 15,95 voor 9,95
Step parfum-verstuivers in hoesje nu 8,95
Guy Laroche: Drakkar aftershave spray
van 14,95 voor 9,95
Lancôme: Balafre aftershave nu 9,95
Oriental Spice: after shave met gratis vapo .. 12,50

Ook in zilveren sieraden o.a.: armbanden, ringen,
hangers, colliers, oorbellen, bedels etc. hebben wij

een enorme sortering, waaruit u ook beslist een keus
kunt maken.

Lederen tassen, fluwelen ceintuurs, beauty-cases,
toïlettassen, sjaals, warme mutsen en leuke kettingen

en broches zijn ook leuke kado's waar u menigeen
mee kunt verblijden.

Depositaire: Lancôme,
Biotherm, Courrèges, Guy
Laroche, Dior, Hermès, Carven,
Balmain, Balenciaga, Pierre
Cardin, Revlon, Payot, Ellen
Betrix, Sans Soucïs, Mary
Quant, Fabergé, Kerastase-
specialist.

Proef "de" nieuwe wijn van 1974

beaujolais primeur
Van het beste huis Piat a Macon
per fles f5,95 per 12 flessen f65,-

van huystee
Zandvoortselaan 373 Bentveld Telefoon 023- 241368

ANTIEK CURIOSA
- KUNST -

In- en Verkoop

adverteren
via een

Oud

ORANJESTRAAT 2a
ZANDVOORT

Is te kostbaar en te ingewikkeld. Wie
van uw klanten is trouwens nog in
het bezit van zo'n fraai en antiek
geluidsapparaat? Nee, u kunt beter
via ons blad, dat 2 maal in de week
verschijnt, uw artikelen en bijzondere
aanbiedingen onder de aandacht van
het publiek brengen. Dat is voor-
deliger en u bereikt meer mensen.
Neem de telefoon van de haak en
draai nr. 2135 van de Zandvoortse'
Koerant. Wij noteren uw annonce
voor ons dinsdag- en vrijdagnummer.
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SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN

Leegman
T^ T TT^XT ^^Ê^P

HOFDIJKSTRAAT 26

&

WONINGINRICHTING sinds 1823
Haltestraat 27 • 29 - Tel. 2598 b.g.g. 3769

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
WIJ maken gaarne vrijblijvend offerte

Kranten Kranten Kranten
Hwft u kranten? Breng n dan bl)

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot O uur. • Zaterdag» van 9 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRUZENI
TELEFOON- 00 M, b.g.g. 28 48.

H. W. CQSTER
Makelaar o.g.

üdNBM
JLJdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw ELAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

Klein en groot
eten
v.d. Werff's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

NU OF NOOIT
BIJ ONS

25 TOT 50%
HERFSTKORTING

Op de overbekende

DEGRLUX ZONNESCHERMEN
{gemaakt van zwaar geanodiseerd aluminium en weerbestendig doek

5 JAAR GARANTIE -6 KLEUREN

enkele voorbeelden:
tot 200 cm, uitval 100 cm

van f 340,-voor f 243,50

tot 300 cm, uitval 100 cm van f 422,- voorf 292,50
tot 400 cm, uitval 100 cm van f 601,- voor f 341,-

ERKEND DEGALUXDEALER

Schildershal
Hofdijkstraat 24 (bij zwembad)
Telefoon 2206

CJ.PAAP

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKEftTRAAT 1t - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

CENTRALE VERWARMING
TICHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamsrlingh Onnesstraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

G«dipl install Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVICft EN LEVERING

ZEiraOUWFAKKCTTEN

VAPENT U TEGEN DE WINTER
bü

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en halfwollen
en katoen herenondergoed, ten Cate - Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK. TEXTIEL / Grote Krocht 30-32 /
telefoon 02507-69 75

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper. Dorpsplein 11. Zandvoort)

Verbindingsweg 38 - Bloemendaal
Telefoon. 023—26 05 33

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS. WASMACHINES, KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 • TEL. 20 14

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ104.300,— tot / 145.500,— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

" H. W. COSTER
Burg. Enoelbertsstraat 11 - Telefoon 5631

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrukteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

SCHILDERSBEDRIJF

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

E. van der Linden
INTERIEURVERZORGINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfoidèr.
Belt u ons even.
WMterpwlMtTMt M • Zudvoort • TetofoeR 4973

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

J. Portegies - Schoensérvice

Reparatie klaar terwijl U wacht of wlnkeH.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - T*l*foon. 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoon wagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

DEALER
Chrysler- Simca- Matra- Sunbeam

Autobedrijf

^/T VERSTE f GF
* * 2*5

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's



vrijdag 15 november 1974

omroepers omroepers

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Qasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ter, peuters, tieners en gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1—3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder-
'vloeren leggen en B.T.W.'

NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingstraat 146,',tel. 5185
Medisch gedipl. pedicure van
het Elisabeth Gasthuis behan
daling ook aan huis. Bij geen
gehoor bellen na 19.00 uur.

TE KOOP Sony Stereo set
radio verst., draaitafel, 2
boxen. Licht besch. norm.
f 1.295,-NU f 895,-.
PEETERS, Haltestraat 56,
tel. 36 48.

s t e n c i l w e r k
J. S IJ T S M A

VAN LENNEPWEG 75

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A. Hessals
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

GORDIJNEN MAKEN?
komt u eens met ons pra-
ten.

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

COBI BEEK-MEISNER
schoonheidsspecialiste

gezichte- en
llchaamsmassage

voor dames en heren
W: Drayerstraat 3, tol. 3412
D» salon voor do bvtera

•chooriheidsvorzorglngl

UW TRAP BEKLEDEN ?
vraag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

Voor permanent KAMER
TE HUUR AANGEB. Tel.
6033.

SPECIALE AANBIEDING
Pioneer set, tuner/verst., dr.
tafel, 2 boxen, z.licht besch.
incl. el. norm. f 1.709,- NU
f 998,-, Peeters, Ha 11 est r.
56, tel. 36 48.

TE HUUR garagebox aan de
Van Galenstraat. Inl.: mak.
o.g. H.W. Coster, tel. 5531.

TE KOOP goed onderhou-
den woonhuis in centrum,
warm en koud water. Zo-
merverblijf. Inl. na 18.00 u
tel 52 62.

TE KOOPKTVNord-Men-
de licht besch. norm. f2798,-
NU f 1998,- Peeters, Halte-
straat 56, tel. 3648.

WONINGRUIL
Aangeb.: prachtige beneden-
flat m. gr. voor- en achter-
tuin, 2 mooie sip. kam., gr.
huiskamer en douche, Gele-
gen te Hilversum en 1 min.
v. bos en hei. Gevr. iets
soortgelijks in Zandvoort.
Brieven onder nr. 8500
buro van dit blad.

Jongen gevr. die 1x i.d. week
een auto wil wassen, tel 3662

WONINGRUIL

Haarlem - Zandvoort
Aangeb.: woning bevatten-
de 4 kamers, keuken, ach-
tertuin, in direkte omgeving
Sint Bavo, Leidsevaart.
Gevr.: huisje in centrum v.
Zandvoort. Brieven onder
nr. 8501 buro v.d. blad.

LANGSPEELPLATEN gro-
te partij. Amerikaanse en
Franse persingen. Normaal
f 21,-NU f 18,90 etc. nu
f11,90,12,90,13,90.
PEETERS, Haltestraat 56,
tel. 3648.

WINKELMEISJE GEVR.
met spoed. Goed loon, 5
dgn. werkweek ofpart-time-
ster voor vrijdag of zaterdag.
Slagerij Vreeburg, Haltestr.
54, telefoon 24 51.

nieuw geopend

door
de
koerant

zie
je
meer

voor
abonnement
bellen 2135

herenkapsalon

eric renout
schoolplein 4
zandvoort

dit bericht ophangen a.u.b.

L.

DR. JOSHUA BIERERSTICHTING
Boulevard Paulus Loot l

Zandvoort
vraagt

energieke zelfstandig werkende

K O K

in modern verzorgingstehuis.

Bekendheid met banketbakkerij strekt tot
aanbeveling.

Sollicitatie: schriftelijk of mondeling na
telefonische afspraak met de heer de Baar
Telefoon 02507 - 49 41

AKTI
BLIKSEMLOTERU
van 16 t/m 23 november.
t.b.v. Ned. Stichting voor Leprabestrijding Amsterdam.
Hoofdprijzen o.a.: kleuren televisie, persiestapijt en fototoestel.
LOTEN a l gulden te koop 'by:

lötozaak Hamburg, Grote Krocht 19; zuivelbedrijf F.C. Warmerdam, Tolweg 12; Drogisterij
Bouman, Oranjestraat 7; De Zandvoortse Apotheek, Raadhuisplein 10, Firma Warmerdam,
Hogeweg 29, Wereldwinkel, Kleine Krocht 3, Slagerij Burger, Haltestraat 3, Drogisterij Klok-
ker, Haltestraat 46, Bloemenhuis v.d. Meij, Haltestraat 65; Apotheek Zeestraat, Zeestraat 71;
VéGé Levensmiddelenbedrijf, Helmerstraat 28, SRV-winkelwagen Nieuw Noord; Spar-winkel-
centrum Nieuw-Noord. Dierenspeciaalzaak Wezenbeek, Bouwes Passage 17.

IIMFORMATIEOCHTEIMD
op zondag 17 november,
met kleurenf Urn over moderne Leprabestrijding met verrassende resultaten, om half elf in het ge-
bouw van de protestantenbond Brugstraat 15, met toelichting van de heer H.E.W. de Bok, direk-
tuer van de Ned. Stichting voor Leprabestrijding.

ARME MENSEN ZIEKTE
LAAT HUN ZORG, UW ZORG ZIJN.

STOMERU

clearrtex
KERKSTRAAT 26 TEL. 26 53

IS VANAF HEDEN WEER

GEOPEND
ZELFDE PRIJZEN

OPENINGSUREN:
ven 9 tot l uur en
van 2 tot 5 uur.

DINSDACSMIDDAGS EN ZATERDAGS
MIDDAGS NA l UUR GESLOTEN.

WONINGBOUWVERENIGING

eendracht maakt
macht

ZANDVOORT

Voor leden komen beschikbaar:

1. De eengezinswoning, Celsiusstraat 29,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche en zolder,
huurprijs f 164,60 per maand.

2. De flatwoning Keesomstraat 43,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, blokver-
warming, huurprijs f 245,65 per maand.

3. De flatwoning Keesomstraat 289,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche, blokver-
warming, huurprijs f 311,50 per maand.

4. De garage Keesomstraat B,
huurprijs f 40,- per maand.

De toewijzing van de woningen geschiedt op rang-
nummer. Het bestuur vertrekt een bereidverklaring.
De beoordeling voor het verkrijgen van een woon-
vergunning berust bij Burgemeester en Wethouders,
Het inkomen van het gezinshoofd is medebepalend
i.v.m. de hoogte van de maandhuur.

Inschrijving vóór 19 november a.s. 19 uur, aan het
kantoor van de vereniging Noorderstraat 1, onder
vermelding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst
donderdag 21 november a.s. om 2 uur in het gevel-
kastje Noorderstraat 1 worden gepubliceerd.
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VERKLARING

GRENS A&N TE KOPEN GEBIED \

**" T6 «OPEN DOORVER- TOT BEHOUD VAN
NATUURMONUMENTEN

| GRONDZAAK U7AAN TE KOPEN
RECREATIEBAAN DOOR
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-Het Haarlems Dagblad
van gisteren weet te meid-
en dat het provinciaal
bestuur van Noord-Holland
plannen in studie heeft
om het duingebied binnen
de gemeente Zandvoort
dat wordt begrensd door
de spoorlijn, het land
goed Koningshof en een
strook grond van Staats-
bosbeheer, de bebouwing
van Bentveld alsmede
'de voormalige trambaan
langs de Zandvoortselaan,
als beschermd gebied aan V
te wijzen t.b.v. de rekreatie,
de fauna en flora en het
terrein onder de hoede te
stellen van de provincie
en de Vereniging tot
Behoud van Natuur-
monumenten.

De bestemming die Gedeputeerde Sta- dumdoorn en vlier begroeid stuk naar
ten aan dit gebied willen geven, stemt het landgoed Koningshof,
overeen met het Streekplan voor Zuid-
Kennemerland. Het terreingedeelte waar •&** recreatiegedeelte is gedacht in.de
natuurbehoud voorrang moet krijgen -westelijke hoek van r. het duingebied,

, -,„ , f «A*js«ai,. waarbij een verbinding tot stand kan
zou volgens GS door de Vereniging tot komen tussen het Visserspad en Bent-
Behoud van Natuurmonumenten moe-
ten worden aangekocht, inet subsidie

veld. Deze grond zou dan geheel voor
rekening van de provincie komen. Deze

van de provincie. Dat zou de overgang scheiding van natuur- en recreatiegebied
„ „_,_ __ . _,. j • ^ . wordt bewust aangebracht omdat geble-waarborgen van het open duinterrein i .-~ J_A._I. j. ±.-_ i _, _*?_ .
dat is begroeid met een grasachtige ve-

ken is dat*het terrein op, veel plaatsen al
ernstig is beschadigd door intensief ge-

getatie en korstmossen, via een met bruik van ruiters en wandelaars.

De totale oppervlakte van het terrein
omvat 94.1417 hectare en kan voor een
gemiddelde prijs van l gulden 45 per
vierkante meter worden aangekocht.

Hierover wordt vandaag,vrijdag, 15 no~
vember, gesproken in^de provinciale
commissie voor ruimtelijke ordening. Er
ie haast bij, want de eigenaar van het
terrein heeft de voorwaarde gesteld, dat
de verkoop voor l januari 1975 moet
plaats hebben.

vol verwachting eand
uüortee
haeran

nieuwsblad voor zand voort.

bentveld en aerdenhout

DE ZANDVOORTSE KOERANT IS
DE ENIGE PLAATSELIJKE KOERANT ,

in Zandvoort die in eigen beheer wordt vervaardigd en uit-
gegeven ais onafhankelijk en zelfstandig nieuweblad met
uitgebreide berichtgeving en kritiese en vrijmoedige kom-
mentaren op de gebeurtenissen in "Zandvoort. Het behoud
van het oorspronkelijk karakter en eigen gezicht van de
koerant is ons èh onze lezers meer waard dan een vele pagi-
na's dik advertentieblad van buiten Zandvoort op dagblad-
formaat.
Wanneer u daar ook zo over denkt bel voor een abonnement
onder nr. 2135. U ontvangt dan 2x per week -dinsdag en
vrijdag- de Zandvoortse koerant in uw bus.
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sinterklaas landde aan't strand
Z ijn rode tabberd wapperend in de
wind zette Sinterklaas zaterdagmid-
dag in Zandvoort voet aan wal, nadat
de duck waarmee hij de reis vanaf IJ-
muiden gemaakt had, na lang manoe-
vreren veilig en wel op het strand was
gearriveerd. Daar waren honderden,
grotendeels jonge ouders met hun
kroost, samengestroomd om de hoge
gast uit Spanje een hartelijk welkom
te bereiden.

Ook de majorettes van de Zandvoort-
se Drumband hadden het bar slechte
weer getrotseerd om de Goedheilig-
man inklusief schimmel en gevolg, be-
staande uit een paar zwarte Pieten en
de komplete Raad van Elf van de
Karnavalsvereniging 'De Scharrekop-
pen' naar het centrum van het dorp
te begeleidden. Daar verwelkomde de
Harmoniekapel 'Haarlem' de stoet
met een potpourri van sinterklaaslied-
jes, terwijl op het bordes van het raad-
huis de burgemeester en zijn echtgeno-
te alsmede enige raadsleden aanwezig
waren.
Namens de zandvoortse bevolking uit-
te burgemeester Nawijn zijn waarde-
ring voor het feit dat Sinterklaas on-
danks het verschrikkelijke weer, waar-
bij de waterdichte pij weliswaar enige
beschutting had geboden, toch de reis
over zee had gewaagd.
De hoge bezoeker herinnerde in zijn
antwoord aan een vroegere overtocht
per reddingboot, waarbij een zekere
Jaap hem zonder meer in de branding
had neergezet. Nee, wat dat betreft
was hij meer te spreken over de bege-
leiding van de Scharrekoppen. Wat
zeereizen betreft, meende sinterklaas,
daarover kan ook de burgeme'ester mee-
praten, die zelfs tijdens een zware
storm op zee probeert een pijp op te
steken ! De Sint bleek trouwens ook
verder heel goed op de hoogte te zijn
met de plaatselijke toestanden. Hij

hoopte dan ook dat Piet in de Noord-
buurt niet van de daken zou vallen nu
daar zulke grote gaten zijn ontstaan.
Voorts was het Sinterklaas al bekend
dat Zandvoort een kasino zou krijgen,
in afwachting waarvan hij de eerste
burger door de Raad van Elf een me-
terslang kasinobrood liet overhandigen.
Mevrouw Nawijn kreeg bloemen en
sinaasappelen 'voor de vitamine C in
dit koude jaargetijde'. In tegenstel-
ling tot Sinterklaas was zwarte Piet
niet zo goed geïnformeerd, hetgeen
wel bleek uit zijn vraag 'of de burge-
meester een broertje was van vrouw-
tje Bouw ! Geduldig legde Sinter-
klaas hem uit dat de burgemeester he-
lemaal niets te maken had met Mies
Bouwman. Maar goed, zwarte Piet

heeft weer andere kapiciteiten, want
in een vreemde plaats midden in de
nacht ontdekken waar in de verschil-
lende huizen de kinderen hun schoen
hebben neergezet en om dan nog al
die schillen, het oude brood en de
bakjes water mee te nemen voor het
paard dat bij mijnheer Rückert mag
logeren, is ook geen sinecure l Na af-
loop van het officiële gedeelte kón-
den de gasten uit Spanje met de Raad
van Elf in het Raadhuis even op ver-
haal komen. Een onderbreking die
beslist wel gewaardeerd zal zijn, want
met een bezoek aan Nieuw Noord,
aan de Amrobank en aan zieke kinde-
ren voor de boeg was hun taak nog
lang niet ten einde

Kr.M.

vijftig jaar geleden
stierf herm.heijermans
in zandvoort

-Vrijdag 22 november a.s. is het een
halve eeuw geleden dat Herman Heij-
errnans in Zandvoort overleed. Voor
velen onder ons niet meer dan een
straatnaam : de Herman Heijermans-

weg, de in de duinen eindigende af-
takking van de Zandvoortselaan waar-
langs de bewoners van het bejaarden-
huis hun dagelijkse middagwandelinge-
tje maken en de stedelingen, voor de
komst van de peperdure bungalows,
tijdens de zomerse weekeinden be-~v
legde broodjes aten en lagen te zon-
nen op de duintoppen.

Tot die laatste kategorie mensen zou
Herman Heijermans zich het meest
aangetrokken hebben gevoeld wan-
neer hij nu had geleefd, zijn romans
geschreven en toneelstukken gemaakt.
Dan hadden zij centraal gestaan in
zijn werk, zoals in zijn meest vruchtba-
re schrijversperiode rond de eeuwwis-
seling de arbeidersklasse, de sabbelaars
en de minimumlijders op de kantoren.
En wat Heijermans daarover schreef
in zijn boeken, korte schetsen voor
de kranten onder de titel 'De Falk-
landjes', maar vooral zijn toneelstuk-
ken behoort tot het beste wat er in de
de 19e en begin 20e eeuw in Neder-
land is verschenen. Hij was een schrij-
ver die men tegenwoordig 'n geënga-
geerd auteur zou noemen, een man

die met de pen partij kiest voor dat-
gene Waar hij volledig achterstaat. Bij
Hefjermans was dat de strijd van de ver-
drukte klasse voor méér en betere arbeids-
voorwaarden, voor méér en betere levens-
en ontplooiingskansen. _
Daarvoor bond Herman Heijermans de
pennestrijd aan met de kleinburgelijke
opvattingen van zijn tijd, de maatschap-
pelijke, godsdienstige e.a. taboa's. De
enge filosofietjes over liefde, zede en
moraal, het nut van de gulden midden-
weg en binnen de veilige paden blijven.
Evenals Multatuli heeft Heijermans
storm gelopen tegen de vooroordelen
in het land van Ot en Sien. En niet al-
leen met de pen. Ook in zijn dagelijks-
leven, dat wel iets rumoeriger en op-
windender verjiep dan bij de meeste
van zijn bravVlandgenoten het geval
was.
De in 1864 in Rotterdam geboren
Herman Heijermans -zoon van de me-
de-oprichter en hoofdredakteur van de
NRC— kwam na zijn middelbare school-
opleiding via een paar baantjes in de
handel terecht. Het werd een afgang
voor de jonge Heijermans. Door de af-
wezigheid van kómmersieel instinkt

een goede neus voor zaken ging de on-
derneming, waarin zijn toekomstige
schoonvader deelgenoot was, de mist
in en failliet. In die dagen stond dat
gelijk aan een maatschappelijk dood-
vonnis en de heersende moraal gebood
dat alle banden en relaties met de be-
trokken zondaar direkt in de ban gin-
gen. De verloving van Herman Heijer-
mans met de dochter van zijn kompag-
non werd dan ook onmiddelijk geli-
kwtdeerd. Hij mocht het meisje nooit
meer zien. Zo wilde Nederland het
rond de jaren tachtig van de vorige
eeuw.
Hij schokte zijn omgeving opnieuw
toen hij met een gescheiden vrouw
ging samenleven met wie hij later in
het huwelijk trad. Die levenservaring
en de publieke reaktie heeft hij ver-
werkt in zijn 'Kamertjeszonde'. Een
stuk dat bij de eerste dialoog al een
sfeer oproept van de kamferballen
-mentaliteit van onze grootouders. De
meeste van Heijermans scheppingen
berusten op persoonlijke waarnemin-
gen en ervaringen en dat is van beslis-
sende invloed geweest op zijn taal:
een taal die direkt overkomt en aan-
spreekt. Een temparementvol en voor-
al helder en trefzeker Nederlands.
Ook in dit opzicht heeft Heijermans
een rol gespeeld bij de maatschappe-
lijke en kulturele emancipatie van ons
land. Hij trok de sluiers rond de taal
weg en rekende af met elitair en zwij-
melend woordgebruik.
Herman Heijermans stierf vijftig jaar
geleden, na een leven van vallen en
opstaan in Zandvoort in een huis aan
de Kostverlorenstraat. Zijn nalaten-
schap bestond uit honderden 'Falk-

landjes', een aantal romans en toneel-
stukken w.o. het bekende 'Op hoop
van Zegen'. Van die stukken is een
aantal voor de televisie bewerkt en zij
worden nog regelmatig door beroeps-
krachten en amateurs over het voet-
licht gebracht.
Wat is, een halve eeuw na zijn dood,
nog het meest aktuele aan de produk-
tie van Herman Heijermans. Dat is de
belofte. De belofte van een maatschap-
pij waarin een mens zonder veroorde-
len, enge patronen en taboe's kan le-
ven. In de tijd van Heijermans was
dat vrijwel uitgesloten en wie de ban-
den probeerde te verbreken, werd vo-
gelvrij verklaard. Heijermans heeft
dit aan de lijven ondervonden en er
arbeiders, burgers en buitenlui over
bericht. Soms giftig , sarkasties en
ironies, maar altijd met humor.. Zeer
leesbare en speelbare berichten over
de samenleving. Ook voor nu en dit
moment. De Herman Heijermansweg
is nog niet afgelegd.
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Na het onzalig Europacup-avontuur in het joegoslaviese Serajewo tegen
Bosna speelde Typsoos/Lions zaterdag weer voor de eerste keer op eigen
bodem. In de Zandvoortse Pelikaanhal bond Lions met sukses de strijd aan
met Frisol. Eindstand 103-93. Freeman en Vrolijk pakten de winst voor
de leeuwen met resp. 31 punten en 22 punten. Bij Frisol was Weber top-
scorer met 38 punten. Op bovenstaande foto een van de spannende mo-
menten onder de basket van Frisol.

-Gisteravond hielden de fraktievoor-
zitters van de in de gemeenteraad ver-
tegenwoordigde politieke partijen en
groeperingen hun jaarlijkse algemene
beschouwing, een plichtmatig ritueel
dat aan de behandeling van de gemeen-
tebegroting vooraf gaat. Wensen en
verlangen op het gebied van ons voor-
zieningenpakket werden afgewisseld
met bezorgd klinkende woorden over
de teruggang van onze ekonomie en
de eventuele gevolgen voor onze bad-
plaats.
Maar geen van onze volksvertegenwoor-
digers sprak over het onderzoek van
de britse arts Ann Chandly naar de
mogelijkheid dat strak zittende onder-
broeken wan nadelige invloed kunnen
zijn op mannelijk zaad.
Het heeft vorige week in alle kranten
gestaan en om de kwestie even in her-
innering van de lezers terug te roepen
het volgende. Dr. Chandley verklaarde
te hebben ontdekt dat dieren als ko-
nijnen en gorilla's sperma produceren
met een vruchtbaarheid van 98 per-
cent. 'Geen van de door mij onder-
zochte mannen had sperma met een
hoger vruchtbaarheidspercentage dan
75', aldus de arts. 'Het is mogelijk dat
strakzittende onderbroeken hoge
temperaturen in de testikels van de
beschaafde man teweeg brengen en
daardoor afwijkingen veroorzaken'.
De lezers zullen zich wellicht met
enige verbazing afvragen wat de mede-
deling van de britse arts van doen

heeft met de algemen beschouwingen
van de Zandvoortse volksvertegenwoor-
diging. Maar een parallel ligt zeker
voor de hand. Strak zittende en knel-
lende onderkleding van de man ver-
minderd zijn vruchtbaarheid. Datzelf-
d& geldt eveneens voor al te steak ge-
hanteerde verordeningen, bepalingen
en voorschriften door de overheid,
waardoor de vruchtbaarheid en de
kwaliteit van de ideeën afnemen en
verdorren. Het gevolg is stagnatie,
frustratie, lauwheid en onverschillig-
heid.

*Wanneer een stier, zegt mevrouw
Ann Chandley,' zulk slecht zaad als
de gemiddelde man zou produceren,
zou hij ter plekke worden afgemaakt.

Een stier is een stier, maar een ge-
waarschuwd man telt voor twee. En het
is zaak ons van de knellende banden
te bevrijden op straffe van eksekutie.
En dat zit er in wanneer de gemeente
Zandvoort niet oppast en doorgaat met
alles in een keurslijf te gieten zonder
op de nadelige konsekwenties te letten.
Neem nu de noordbuurt, die gaat ten_
onder wanneer men onbuigzaam blijft
vasthouden aan de eens en voor altijd
getrokken (rooi) lijnen en zich niet
openstelt voor alternatieve ideeën en
gedachten. En zo zijn er meer voor*
beelden te geven van zaken waarin de
gemeente zich heeft vastgesnoerd en
-geregen. De raad moet er -met het
waarschuwingssignaal van de mediese
wetenschap voor ogen- toch eens
over nadenken. Hij staat daarbij zeker
niet alleen of moet de nodige begelei-
ding ontberen. Er zit tenslotte een
dokter in de zaal.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

WINKELMEISJE GEVR.
met spoed. Goed loon, 5
dgn. werkweek ofpart-time-
ster voor vrijdag of zaterdag.
Slagerij Vreeburg, Haltestr.
54, telefoon 24 51.

JONGEMAN, werkzaam bij
concern in Haarlem zoekt
op korte termijn flat of vrije
woonruimte, gem. of ongem.
Tel. 023-312007.

OP KLEIN BURO GEVR.
PART-TIME MEDEWERK-
STER, ongeveer 10 uur p/w,
voor tel. en eenv. adm. werk.
Brieven onder nr. 8602 buro
van dit blad.

Mevr. Sielcken zoekt yoor
de ochtenduren een huish.
hulp. Gort v.d. Lindenstr.
2 f lat 32, tel. 3910.

"Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft".

Psalm 121, vers 2.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor wat zij tijdens haar leven voor
ons betekende, heeft de here heden na geduldig gedragen lijden tot
zich genomen mijn lieve Vrouwen mijn lieve Moeder

CARLA PDETER ANTHONIA KERKMAN - WATERDRINKER

op de leeftijd van 26 jaar.

't Harde, 16 november 1974.
Lavalaan 9

E.P. Kerkman
Jurjen

De plechtige uitvaart vanuit restaurant 'Zomerlust', Kosterstraat 5
te Zandvoort, zal plaats hebben donderdag 21 november om 12.00 uur
op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

Vertrek van het restaurant om 11.45 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula van de be-
graafplaats.

Tot ons grote verdriet is na een korte ernstige, zeer dapper gedragen,
ziekt van ons heengegaan ons innig geliefde jongste zusje, schoonzusje
en tante

C A R L A
Zij die haar gekend hebben,
weten wat dit verlies voor ons betekend.

W. v.d. Sloot
A. v.d. Sloot - Waterdrinker
Wim - Pieter - Richard

S. Waterdrinker
A.J. Waterdrinker - Boon
Peter - Claudia

J. Waterdrinker
J. Waterdrinker - Kömp
Monika

B. Waterdrinker
R. Waterdrinker - Paap
Jaqueline - Caroline - Mandy

Gevr. hulp voor huishoude-
lijk wer, 2 ochtenden per w.
Mevr. Gatsonides, Bentvelds-
weg 10, Bentveld. Tel. 023-
244854.

TE HUUR gevr. voor de mnd.
juni 1975, huisje, caravan of
kamers. Brieven onder nr.
8601 buro van dit blad.

DAME, al jaren alleen zoekt
gezellige man tot 70 jr. mijn
leeftijd is 59 jr. brieven on-
der nr. 8600 van dit blad.

-Onder dit motto neemt ook Zand-
voort deel aan de landelijke inzamè-
lingsaktie t.b.v. de financiering van een
grootscheepse aanpak van de bestrij- x\
ding van jeugdkanker.

Het plaatselijk komité heeft zich de
opgave gesteld iedere ingezetene van
Zandvoort te bereiken op 25 en 29
november. Mocht men op 29 novem-
ber nog niet zijn benaderd voor een
bijdrage en wil men er aan meewerken
het streefbedrag van veertig miljoen te
breiken, dan kan men na 18.00 uur
telefonies kontakt opnemen met nr.
2708. Zij die na een eerste bezoek
door de vrijwillige medewerkers van
' G e v e n voor L e v e n ' niet voor de
tweede keer zijn bezocht, kunnen na
22.00 uur 's avonds naar de AMRO-
bank bellen, tel. 5644. Dan komt er
nog iemand aan de deur. Mocht dit
onverhoopt niet doorgaan dan kan
men zijn gift storten op het gironum-
mer van de aktie 2747.
Ten bate van ' G e v e n voor L e v e n '
geeft de Zandvoortse Operette Vereni-
ging a.s. zaterdag 23 november een
heruitvoering van een selektie bekende
operetteschlagers. Dit optreden vindt
plaats in de grote zaal van 'Zomerlust'
aan de Kosterstraat, aanvang 20.00
uur. Entreekaarten f 3,- per persoon.

Het Sint Nicolaas komité van de
Zandvoortse basisscholen brengt op
dinsdag 3 december een ekstra uitvoe-
ring van het toneelspel 'Uzerlijm' in
het verenigingsgebouw,'De Krocht'.
Plaatsenbewijzen kosten f 3,- p.p. en
zijn verkrijgbaar bij de heer C. Wiers-
ma, Weimarweg 5. Uiteraard komt ook
deze opbrengst ten goede aan ' G e v e n
Voor Leven' .
Het komité beschikt op dit moment
over voldoende medewerkers om de
slotaktie op 29 november a.s. -binnen
een tijdbestek van anderhalf-uur af te
ronden. Voor Zandvoort is dat uniek,
aldus de organisatoren.

Heden is tot onze grote droef-
heid van ons heengegaan mijn lieve
Man, onze zorgzame Vader en Opa

ANDRÉ CORNELIS PEEN

op de leeftijd van 79 jaar.

Uit aller naam:
J.P. Peen - Schreuder

Zandvoort, 15 november 1974.
Oosterparkstraat 49.

De overledenen is opgebaard in
een der rouwkamers Zijlweg 63 te
Haarlem, gelegenheid tot bezoek
van 14.00 tot 15.30 uur en van
19.00 tot 19.30 uur.

De teraardebestelling zal plaats
vinden woensdag 20 november om
14.00 uur op de Algemege Begraaf-
plaats te Zandvoort.

Aan huis geen bezoek.
Geen toespraken.

eanduoorrse Noeranr

nieuws
kort & klein
• Voor hedenavond heeft het bestuur
van sociëteit Duysterghast een bui ten-
gewone ledenvergadering uitgeschre-
ven waar gesproken zal worden over
een eventueel nieuw onderkomen voor
de sociëteit, dat dichter bij het centrum
van Zandvoort is gelegen dan de huU -
dige akkommodatie aan de noord-bou-
levard. Verder zal de uitbreiding van het
aantal bestuursleden aan de orde worden
gesteld.
• Na de tweede wedstrijd van de 2e
kompetitie van de Zandvoortse Bridge-
klup leidt in de A-lijn thans het kop-
pel Kiewiet-Klomp met 112.50 °/o,
in de B-lijn het dameskoppel De Jong-
Kerkman met 112.80 °/o en in de C-
lijn get dameskoppel Berghoff-Stocker
met 116.07%.
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gemeentebegroting 1975 in één avond rond
De zandvoortse gemeenteraad is er
maandagavond in geslaagd in één zit-
ting de gemeentebegroting voor het ko-
mende jaar alsmede de belastingvoor-
stellen en de investeringsnota af te
handelen. Toen voorzitter Nawijn om
00.15 uur de hamer voor de laatste
maal op het groene laken liet vallen
waren begroting, tarievenpakketten en
nota zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd.
Zo snel is het in jaren niet gebeurd.

Vóór dat de gemeentebegroting '75
aan de orde werd gesteld hield de raad
zich bezig met de ingekomen stukken,
vonden de jaarlijkse algemene beschou-
wingen door de fraktievoorzitter plaats
die vervolgens werden beantwoord
door het kollege van b en w.
Bij de ingekomen stukken bevonden
zich twee brieven van de noord nuurt-
raad: één met het verzoek de sloop
van de huisjes in de wijk onmiddellijk
stop te zetten en één met het voorstel
tot renovatie van tien oude pandjes.

De wd-er JOUSTRA drong er bij
b en w op aan het gesprek met de wijk-
raad te hervatten op basis van de resul-
taten van het onlangs gehouden kwa-
liteitsonderzoek. In afwachting van de
uitkomsten van het gesprek zou de
sloop van de pandjes voorlopig moeten
worden gestaakt, vond de liberaal.

Voorzitter NAWIJN antwoordde
dat de noordbuurtraad zal worden uit-
genodigd voor een onderhoud. Spreker
voelde echter niets voor de gedachte
de afbraak op te scho.rten en verwees
daarbij naar de noordbuurtnota van
april j.l. welke door de raad was goed-
gekeurd. •

Wij moeten bouwkavels vrij maken
voor gegadigden die willen bouwen, zei
de magistraat

PSP-ppr afgevaardigde Lou Koper,
citeerde enkele passages uit een briefje
dat hij had aangetroffen in de raads-
portefeuille. In dat briefje adviseerde
een ambtenaar van de afd. ruimtelijke
ordening de woningen aan de Swaluè-
straat te slopen, omdat de bewoners in
de direkte omgeving zouden hebben
gefaald bij het houden van toezicht op
de ontruimde percelen. Één van die wo-
ningen was gekraakt, volgens een rap-
port van de politie. In het,briefje werd
voorgesteld de bewoners van de noord-
buurt één dag van te voren op de hoog-
te te stellen van de sloop.

Voorzitter NAWIJN reageerde met
op te merken dat het toezicht 'in goed
overleg tussen de betrokken ambtenaar
en de bewoners tot stand was gekomen'
en dat er niet is gesloopt omdat het
toezicht onvoldoende was. Hij was het
ook niet eens met de mening van Lou
Koper dat de woning van de heer V.d.
Heijden tengevolge van de afbraak van
de belendende percelen in kwaliteit
was achteruitgegaan en in slechte staat
verkeerde. Naar de gekonstateerde lek-
kages wordt van de zijde van verzeke-
lïngsdeskundigen een onderzoek inge-
steld of ze vóór of na de sloop zijn ont-
staan, aldus de heer Nawijn.

Toen de heer JOUSTRA er opnieuw
voor pleitte de sloop van de woningen
voorlopig uit te stellen riep de burge-
rneester 'dat de raad moet ophouden te
reageren op publikaties in een deel van
de plaatselijk'e pers, waarin een verdraai-
de voorstelling van zaken wordt gegeven'.

vaar
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE
TEL: 4499 - ZONOVOORT

Hij liet na man en paard te noemen
en maakte evenmin zijn beschuldiging •
hard. Het bleef bij een insinuatie.
Overigens meende de heer Nawijn dat de
gemeente de nodige voorzieningen had
getroffen de woning van de heer V.d.
Reijden tegen weersinvloeden en omstan-
digheden te beschermen.

ALGEMENE
BESCHOUWINGEN

{
V.d. Moolen:
' b en w moeten arrogantie vermijden...'

In de hiernavolgende algemene beschou-
wingen kwam de noordbuurt op-
nieuw aan de orde. Pvda-fraktievoorzit-
ter VAN DER MOOLEN toonde zich
weinig ingenomen met de wijze waar-
op het gemeentebestuur de inwoners
van Zandvoort bejegende. De gemeente,
aldus de socialist, had zich niet aan de
toezegging gehouden half september
de resultaten van het kwaliteitsonder-
zoek naar een aantal pandjes in de
noordbuurt bekend te maken, even-
min had men de belofte gestand ge-
daan met de bewoners nader overleg
te plegen over de nog te slopen wonin-
gen. Het zou toch een kleine moeite zijn
geweest dit wel te doen, zei de pvda-af-
gevaardigde. Met betrekking tot de op-
stelling van b en w t.a.v. de partikulie-
re initiatieven tot behoud van Groot-
Bentveld, merkte de heer V.d. Moolen
op 'dat het gemeentebestuur de schijn
op zich laadt van arrogant optreden.
Een schijn die men moet trachten te
vermijden.'

Lou Koper van psp-ppr kombinatie
beschreef het noordbuurtprojekt van de
gemeente 'als een prestiegeobjekt,
waar vrijwel niemand nog echt achter
kan staan'. Het kollege moet durven
erkennen dat het ook fouten kan ma-
ken en dat 'burgemeester en wethou-
ders niet beter zijn dan iedei ander,
ook al zitten zij op fluwelen stoelen'.

In het vervolg van de algemene be-
schouwingen toonde de pvda zich bij
monde van de heer V.D. MOOLEN
glad voor de invoering van een toeris-
tenbelasting, Het is toch te gek dat
de ingezetenen van Zandvoort voor
een tekort van 7 a 8 ton op de rekrea-
tiebegroting moeten opdraien, vond
hij. Vierkant tegen was evenwel de
vvd-fraktie. De heer JOUSTRA meen-
de dat de heffing van zo'n betaling

'veel te willikeurig' zou zijn. De vvd
gaf hoge prioriteit aan de ontsluiting
van nieuw noord doormiddel van
doortrekking van de Herm. Heijermans-
weg. Ook pvda, cda en de fraktie van
inspr. nu drongen op uitvoering van
dit projekt aan. Alleen afgevaardigde
Lou Koper zag er niets in. De psp-ppr
is niet besmet met het wegentrauma
dat al vele jaren in Zandvoort heerst,
zei hij en liet daarop volgen dat de
progressieven tegen de aanleg zijn van
welke weg dan ook omdat dit vernie-
tiging van het natuurgebied tot gevolg
zal hebben.
Ook t.a.v. de rekreatie en de rekrea-
tieve voorzieningen was er een diep-
gaand verschil van inzicht tussen psp-
ppr en de overige partijen. 'We moeten',
aldus Koper, ' ophouden de rekreanten
te zien als een niet aflatende stroom
van mensen die zakken vol geld in
Zandvoort komen leegstorten en we
moeten ophouden om plannen te ma-
ken alsof er alleen maar auto's in de
wereld zijn.

De cda-woordvoerder R.v. AS was
van mening dat we als rekreatiegemeen-
te juist 'bij moeten blijven' en bepleit-
te een bijdrage in de kosten door het
ministerie van CRM. Dit om de steeds
groter wordende tekorten op de rekrea-
tiebegroting -die door spreker 'ver-
ontrustend' werden genoemd- te kun-
nen opvangen. Hij vond het tijd wor-
den dat belanghebbanden, gestimu-
leerd door gemeente en kommissie
midden-en kleinbedrijf, in samenwer-
king met de vvv, 'gaan werken aan een
Zandvoort-promotion'. De heer V. As
bleek tenslotte geen aanhanger te zijn
van het afschaffen van de bede in de
troonrede en smeekte aan het slot van
zijn algemene beschouwing 'Gods zege
af over ons allen en over ons werk'.

Inspr. nu zorgde bij monde van de
heer JANSSENS nog voor enig poli-
tiek vuurwerk door de totstandko-
ming van het huidige kollege van b en
w onder de loep te nemen. Hij nam
daarbij vooral de cda op de korrel
die hij trouweloosheid aan haar hoog-
gestemde idealen van gerechtigheid,
naastenliefde, saamhorigheid en dienst-
baarheid op basis van het evengelie, ver-
weet. De cda, aldus spreker, ging na de
verkiezingen alleen met de vvd praten
en maakte bindende afspraken, zonder
voorkennis van de andere partijen en
groeperingen. Zo werden alle schone be
loften aan de kiezer gedaan over saam-
horigheid vanuit het evangelie, vergeten.
'Maar', zo besloot de heer JANSSENS
niet zonder ironie/men had de kiezer
voorgehouden het te zullen proberen'.

nieuws
kort & klein
• Op verdenking van f lessetrekkerij hield
de recherche van de zandvoortse gemeen-
tepolitie tijdens het afgelopen weekeind
een 30-jarige ingezetene van Zandvoort
aan. De man, die een zaak dreef in Haar-
lem, zou voor tuim acht ton aan tv-toe-
stellen, wasmachines, koelkasten e.a.
apparataur hebben betrokken van léve-
ra nc ie rs en importeurs zonder te beta-
len. De zaak kwam aan het rollen toen
een van zijn leveranciers de door hem
geleverde goederen beneden inkoop
prijs in een winkel te koop zag aangebo-
den. Na aangifte bij de haarlemse poli-
tie trof de recherche een klein gedeelte
van de voorraad toestellen, etc. in de
zaak van de handelaar aan. Inmiddels
hebben zijn schuldeisers -voor zover
bekend vijfentwintig leveranciers en
importeurs- zijn faillissement aange-
vraagd.

REPLIEK VAN HET

KOLLEGE VAN B & W

Na de algemene beschouwingen gingen
b en w in op diverse punten die door de
f rakties naar voren waren gebracht.
Wethouder AU KEMA (pvda) vond dat
we zeker moeten trachten de toeristen-
belasting op de een of andere wijze van
de grond te krijgen. Hij wees er vervol-
gens op dat de gemeentelijke kapitaals-
reserve begint op te drogen. Het eind
van onze financiële armslag is in zicht
en daar zal in de komende jaren het
nodige aan moeten worden gedaan.
Waar ook iets aan moet worden
gedaan is de behuizing van de openba-
re bibliotheek. De ruimte is te krap
en daar moet een oplossing voor wor-
den gevonden. Onderzocht zal worden
of het naast gelegen Gemeenschaps-
huis soulaas kan bieden. Maar er staat
nog niets vast, aldus de wethouder van
financiën, onderwijs en kulturele za-
ken.
Zijn kollega ATTEMA -vvd- wethou-
der van publieke werken- 'onthulde'
dat onlangs in Utrecht een eerste be-
spreking mst de NS had plaats gevon-
den over de doortrekking van de Herm.
Heijermansweg onder de spoorlijn. De
dienst van pw f unktioneert veilig en
vlug en laten wij hopen ook voorde-
lig, merkte hij op. Vervolgens deelde
de heer Attema mee dat de eerste fase
van het onderzoek naar de renovatie
van de Hobbemastraat en naaste omge-
ving was afgesloten. Het opknappen van
circa 78 woningen zal inklusief verhuis-
kosten per woning f 50.000,-- gaan kos-
ten. De schrik sloeg sommige raadsle-
den om 't hart. Hoe hoog zal de huur
van de woningen straks wel gaan wor-
den ' Dat viel mee. Volgens de wét-
houder f 50,- per maand.
De hr. P.v.d. Ml JE Pzn. wethouder

van sociale zaken en bedrijven, maak-
te van de gelegenheid gebruik 'een blik
vooruit te werpen op de zittingsperio-
de van de gemeenteraad'. In die perio-
de zal burgemeester Nawijn het eind
van zijn ambtelijke loopbaan bereiken.
'Wij kunnen ons bijna niet voorstellen
dat de raadsvergaderingen en kollege
bijeenkomsten zonder de heer Nawijn
zullen plaats vinden', aldus de heer V.
d. Mije.
Hij verklaarde dat de kritiek op de
presentatie van het gemeentebeleid en
met name op dat van het kollege van
b en w' hem wel aansprak'. Er zijn in-
derdaad misverstanden geweest en er
zijn kansen gemist, gaf de heer V.d.
Mije ruiterlijk toe. Daarom pleitte hij
er voor dat de aan te stellen kultureel
ambtenaar ook de public relations van
de gemeente zal gaan verzorgen.
De wethouder somde tenslotte een
lijstje van verlangens op: de vervanging
van de sleep-in door een jeugdherberg
nieuwe stijl, renovatie van het Huis in
de Duinen en verbetering van het am-
bulance vervoer. Naar zijn oordeel
zou dit gevonden moeten worden in
een snellere alamering door het pU-
bliek.
De gemeentebegroting alsmede de
voorgestelde verhoging van de waterta-
rievcn, de rioolbelasting en de psekario-
rechten werden na enkele aan- en op-
merkingen goedgekeurd. Eerder op de
avond kregen de begrotingen voor de
gemeentebedrijven het fiat van de raad.
Alleen de mvesteringsnota van b en w
voor de komende vier jaar moest nog
een hindernis nemen. Voor kennisge-
ving aannemen, zoals de heer FLIE-
RINGA van inspr. nu voorstelde, of
vaststellen zoals b en w adviseerden.
Na een kleine redaktiewijziging in de
tekst werd de nota tenslotte vastge-
steld.
De rondvraag bleef vrijwel onbenut
en burgemeester Nawijn sloot de bij-
eenkomst om kwart over twaalf.
Een rekord.

dakbrand aan hogeweg

Foto Frans van Loon

Tengevolge van de overhitting van twee teerpotten brak woensdagmorgen om-
streeks half twaalf brand uit op het dak van het in aanbouw zijnde appartemen-
tengebouw aan de Hogeweg. Het vuur dat snel om zich heen greep en gepaard
ging met een hevige rookontwikkeling werd snel gelokaliseerd en bedwongen.
De schade aan de dakbedekking wordt geraamd op ongeveer tienduizend gulden.



breuk tussen zvm.bestuur
en stichting kapklus

Toen nog goedlachs Foto Frans van Loon

-Het volgens insiders al geruime tijd
sluimerende konflikt tussen he.t be-
stuur van Zandvoortmeeuwen enerzijds
en de stichting Kapklus anderzijds, is
maandagavond tijdens een ledenverga-
dering van Zandvoortmeeuwen in het
klupgebouw aan de Vondel laan tot uit-
barsting gekomen.

De achtergrond van de onenigheid moet
worden gezocht in een groeiende irrita-
tie tussen beide partijen. Het Zandvoort-
meeuwenbestuur stelt zich op het stand-
punt dat het de supervisie moet behou-
den over de gang van zaken, Kapklus
daarentegen wil zich meer onafhanke-
lijk opstellen en ook aktiviteiten ontwik-
kelen ten dienste van andere organisa-
ties en verenigingen op sportief, maar
ook kulturecl en maatschappelijk ter-
rein. Daarover zijn strubbelingen ont-
staan tussen Zandvoortmeeuwen en de
stichting Kapklus en de golven liepen
tenslotte zo hoog op dat maandagavond
de heren Engel Paap, ere-lid van Zand-
voortmeeuwen en voorzitter van Kap-
klus, G. Keur, eveneens ere-lid van
ZVM en lid van het stichtingsbestuur,
bedankten voor 'de eer' en de zaal ver-
lieten. Hun voorbeeld werd gevolgd
door de heer Luikx, die een opmerking
over het achterwege blijven van de
kontrole op de kasboeken van de bouw-

kommissie, i-,ter omgezet in Kapklus,
niet pikte.
De drie heren wensten zich niet langer
bloot te stellen aan allerlei beschuldi-
gingen en insinuaties.
Het rumoerig incident kon de sfeer rond
het afscheid van penningmeester E.N. v.
Petegem niet bederven. De heer V. Pete-
gem, die deze funktie zeventien jaar heeft
bekleed, werd van alle zijden gekompli-
menteerd met het vele en goede werk
dat hij in zijn vrije uren voor de vereni-
ging had verricht. Hij mocht een groot
aantal geschenken en attenties in ont-
vangst nemen, w.o. een geldbedrag, een
fonduestel en bloemen. De laatsten wa-
ren bestemd voor zijn echtgenote.
Aan het begin van de bijeenkomst wierp
voorzitter N. Wertheim een terugblik op
de aktiviteiten van de vereniging in het
afgelopen seizoen. Hij toonde veel waar-
dering voor de prestaties van het eerste
elftal en voor de mensen die het nieuwe
kluphuis aan de Van Lennepweg hadden
gebouwd.
Wanneer alles meeloopt zal Zandvoort-
meeuwen binnenkort over een verlich-
ting van het hoofdveld aan de Vondel-
laan kunnen beschikken. Het zal dan
mogelijk zijn dat er op het terrein ook
andere wedstrijden dan die van de ZVM-
teams kunnen worden gespeeld, o.a. van
de selektieteams van de KNVB.

SPORTSHOP LEO STEEGMAN
SINT NIKOLAAS

SPORTKOOPJES
Kunstschaatsen en noren NU met 10 %>

Kunstschaatsen en noren NU met 10 %
Adidastas zwart NU met 10 o/o
div. spelen: v.a. domino - kwartet - bingo en

men erger je niet NU met 10 °/o
Kinder pull- blouses - spencers - wanten 10 °/o
Kinderjaks div kleuren NU voor f 25,--
Voetbalschoenen C^uick Nu met 10 %
Voetbalschoenen Cruiff-Barcelona f 91,-

NU f 75,»
Train. pakken, div. kleuren f 69,95

NU f 49,95
HALTESTRAAT 35 TELEFOON 5986

nieuws
kort & klein
« Volgende week komen de raadskom-
missie voor financiën, publieke werken
en algemene zaken in openbare vergade-
ring bijeen in het gemeentehuis. Finan-
ciën en publieke werken beraadslagen
op maandag aanvang 20.00 uur en al-
gemene zaken op dinsdag, eveneens
om 20.00 uur. Gesproken zal worden
over de uitbreiding van het sportvelden-
kompleks 'Duintjesveld' en de bestra-
ting van een stuk grond bij het caravan-
park 'De Zeereep.

0 Donderdag 28 november a.s. vindt
in het gemeentehuis een openbare bij-
eenkomst plaats van het Strandschap
Zandvoort. De agenda voor de verga-
dering, die om 11.00 uur v.m. begint,
vermeldt o.m. een wijziging van de ver-
ordening ordemaatregelen in verband
met het naaktstrand.

• Als onderdeel van de lepra-aktie,
welke gelijktijdig in Haarlen en Zand-
voort wordt georganiseerd, vindt op 1
december a.s. de trekking van een lote-
rij plaats waarvan de prijzen te bezich-
tigen zijn in Brinkman aan de Grote
Markt te Haarlem, waar een grote ma-
nifestatie ter afsluiting van de aktie
wordt gehouden. De loten zijn tot
morgen te koop bij een groot aantal
zandvoortse winkelbedrijven en uiter-
aard bij de wereldwinkel Zandvoort,
welke de aktie in de badplaats bege-
leidt. Een_werkgroep gaat de mogelijk-
heden onderzoeken voor adoptie van
een lepraprojekt in Oost-Tanzania en
belegt daarover een bijeenkomst op 10
december in hefgebouw van de Ned.
Protestantenbond aan de Brugstraat.

• ^Sociëteit Duysterghast gaat begin
volgend jaar verhuizen van het huidige
onderkomen in 'Riche' aan de noord
boulevard naar de benedenzaal van ho-
tel Keur aan de Zeestraat. Dit besluit
werd genomen tijdens een dinsdagavond
gehouden ledenvergadering van de so-
ciëteit. Het dichter bij het dorpscen-
trum gelegen hotel Keur gaf de door-
slag bij de beslissing. Voor de kosten
van de verhuizing van de inventaris zal
een financiële aktie onder de leden van
Duysterghast worden gevoerd. Tijdens
de vergadering verklaarden dertig per-
sonen zich spontaan ber.eid geldelijke
medewerking te verlenen.

• Volgende week zaterdag houdt de
zandvoortse vrijwillige brandweer de
jaarlijkse open dag voor het zandvoort-
se publiek. Dit keer worden de inwoners
in de gelenheid gesteld de nieuw aange-
kochte voertuigen te bezichtigen in de
garage aan de Duinstraat / hoek Hoge-
weg. Aanvang 14.00 uur.

• Op donderdag 12, maandag 16 en
dinsdag 17 december organiseert de
zandvoortse sportvereniging OSSde
jaarlijkse onderlinge wedstrijden voor
jeugdleden om de wijlen L.N. v.d. Bos-
beker. De wedstrijden vinden plaats
in de gymzaal van de Oranje-Nassau-
school.

officiële berichten
BEKENDMAKING

De Burgemeester van Zandvoort
brengt ingevolge artikel 22, 2e lid
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ter openbare kennis, dat de raad
dier gemeente bij besluit van 12 no-
vember 1974 op grond van artikel
21 van vorengenoemde wet heeft
verklaard, dat voor het terrein gele-
gen aan de Kamerlingh Onnesstraat
en de Voltastraat een bestemmings-
plan wordt voorbereid.

Genoemd besluit ligt met een teke-
nïng, waarop met een rode omlijning
het gebied is aangegeven, voor een
ieder ter inzage op de gemeentesecre-
tarie, bureau Volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening.

Zandvoort, 13 november 1974.

De Burgemeester voornoemd,

A. Nawijn

• Voor het eerst sinds jaren heeft
zich in het zomerseizoen voor de kust
van Zandvoort geen verdrinkingsonge-
val voorgedaan. Dit rapporteert de
Zandvoortse Reddingsbrigade in haar
jaarlijkse overzicht aan het Strandschap
Zandvoort. Dit verheugende feit is voor-
al te danken aan de waakzaamheid en
het snelle en doeltreffende optreden
van de ZRB-vrijwilligers, die in het af-
gelopen seizoen i,n totaal vijfentwintig
reddingen hebben verricht.-Ondanks
het verbod gedurende de zomermaan-
den met honden aan het strand te ver-
schijnen konstateert de brigade in haar
rapport een sterke toename van het
aantal viervoeters. Doordat de honden
vaak urenlang op dezelfde plaats aan de
lijn worden gehouden worden ze agres-
sief en vallen voorbijgangers aan. Deze
zomer moesten zes personen in de
ZRB-posten worden behandeld die door
woedende honden waren gebeten. Ver-
der stelt de brigade vast, dat het strand
steeds meer gebruikt wordt door ruiters.
De paarden leveren moeilijkheden op
voor strandwandelaars en aan de vloed-
lijn bivakkerende bezoekers, aldus de
brigade.
Overigens verliep het achterliggende
zomerseizoen nogal kalm, rapporteert
de brigade. Tengevolge van de ongun-
stige weersomstandigheden kwamen er
veel minder gasten dan voorgaande ja-
ren. Ook tijdens de weekeinden was
het opvallend rustig aan de kust.

Hedenavond belegt de Zandvoort-
se Reddingsbrigade in het Gemeen-
schapshuis de najaarsvergadering '74.
De bijeenkomst begint om 8 uur.

• Zondag vinden in het Sportfond-
senbad aan de Vondel laan zwemwed-
strijden plaats tussen de zandvoortse
zwem- en poloklup 'Dé Zeeschuimers'
en de haarlemse verenigingen HHC,
DWR en Njord '59. De vierkamp in
het bad begint om 14.00 u. 15 de-
cember vindt in het bad een return
plaats tussen de klups. 'De Zeeschui-
mers' rekent op een grote belangstel-
ling van de zijde van het zandvoortse
publiek voor de ontmoeting van zon-
dag.

esnduoorrse haeranr

WEDEROM MAKEIM WIJ ER U OP ATTENT. DAT HET
MOGELIJK IS JONGE NESTEN POESJES PIJNLOOS
TE LATEN INSLAPEN.

Als U ze maar BINNEN 24 uur brengt bij het
Kennemerdierentehuis aan de Verl. Keesomstraat.

Ook maken wij bekend, dat wanneer U voor
eigen rekening Uw poes of kater wilt laten behan-
delen, de vereniging voor het

WELZIJN DER DIEREN
voor gratis vervoer kan zorgen.
Tel. nrs. 4561 en 2582.

BASKETBALL
a.s. Zaterdag

Sporthal
"PELIKAAN"

TYPSOOS/LIONS

SPERRY/

R Den Bosch

AANVANG:
half negen

heeft enige speciale

Sinterklaas- aanbiedingen

Kinderjacks NU f 19,95
Damespantalons.. .. NU f 34,95
Dames spencers NU. .... f 9,95
Sokken groot assortiment 2 paar f 4,50

HELANCA trainingspakken TIJDELIJK
20% VOORDELIGER

-O-O-O-O-O-
Uw inleveringsadres voor

LOTTO en TOTO ,

'HENNY" Grote Krocht 29

burgerlijke stand

Geboren: geen.

Overleden: Pieternella Johanna Kar-
man, oud 95 jr. gehuwd geweest met,
J.P. Mali.

Ondertrouwd: Michail Patellisen
Anna Lies Janssen; Frans Kanmeijer en
Gabriele Monhof; Hermanus Adrianus
Berntsen en Cornelia Wilhelmina Noor-
denbos; Johannes Hendriik Fransen en
Helena Christina Lannoye.

Gehuwd: Gijbertus Bakker en Lucia
Görmiller.

Geboren buiten de gemeente: Louise
Liesbeth Simone dv. F.A. Rovers en J.C,
M.P. Borghouts; Menno, zv A.H. van der
Meer en C.T.M. Buijs; Pieter Christiaan,
zv P. Koper en C.M. Sanders; Anita Ma-
ria, dv S. de Boer en W.A.M. Visser;
Danny, zv A. Ramos Ramalho en A.J.
H. Spierieus.

Overleden buiten de gemeente: Jo-
hanna Hoogendijk, oud 88 jr., gehuwd
geweest met P. Molenaar; Antoinette
Catharina Mali, oud 73 jr., gehuwd met
A. Rühl; Andries Cornelis Peen, oud
79 jr. gehuwd met J.P. Schreuder; Ma-
ria Catharina van den Eijnden, oud 88
jr., gehuwd geweest met W.H. Zoomers.

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 23 en zondag 24 november

Zr. T. de Roode, Noorderstraat 30,
Telefoon 63 58.

kerkdiensten
GEREF. KERK
zondag 24 november:

10.00 uur ds. A.N. Dekkers te Velp.
19.00 uur HUIS IN DEN DUINEN

idem.

HERV. KERK
zondag 24 november:

10.30 uur: Mej. Ds. K.E. Biezeveld.
JEUGDHUIS:
10.30 uur: Jeugdkapel.

NED' PROTESTANTENBOND
zondag 24 november:

10.30 uur: ds. R. Boonstra, n.h.
Alkmaar.

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en don-
derdagavond 8 - 9 uur, samenkomst.

VOLLE EVANG GEMEENTE,
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45,

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering
Zondagmorgen 11.00 uur: " "
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK Ö.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering
met samenzang.

VOOR UW DRUKWERK :

Drukkerij
Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28
Zandvoort
Telefoon 27 93

waterstanden
H.W.
08.40
09.55
11.00
11.40
00.30
01.14
02.00
02.42
03.24

L.W.
04.01
05.06
06.25
07.34
08.29
09.24
10.08
10.44
11.30

H.W.
21.11
22.22

12.06
12.53
13.53
14.11
14.56
15.40

L.W.
16.22
17.39
18.48
19.56
20.52
21.31
22.20
23.07



omroepers

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

omroepers

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen'en B.T.W.

NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

mode
accessoires

\andsm
kerkstraatJS

DE SINT
zoekt
en ZIET

• Zilveren sieraden, horloges,arm'banden,
ringen.

• Enorme keuze in oorbelletjes.
• Prachtige ceintuurs, net binnen.
• Python enveloptasjes
• Grote sortering kettingen
• Jade en ivoor de NIEUWSTE MODE! !

De Sint krijgt 10% PEPERNOOTKORTING
boven de f 20,-

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIE kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17
Zandvoort
Telefoon 32 83

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

HET HOEFT NIET ALTIJD
DUUR TE ZIJN

bv. Vliegreis naar de Ver. Staten of Canada
Amsterdam - New York w f 690,-
Amsterdam - Chicago w 992,-
AmsÊerdam - Toronto w 708,--
Amsterdam - Salt Lake City w 1.201,--
Amsterdam — Vancouver w 910,-
en nog vele andere mogelijkheden, en / of
doorverbindingen.

Deze reizen worden in charter gevlogen
en zijn vastgestelde vertrek- en terugkeerdata.

De verblijf dagen varieren tussen 3 weken
en l maand.

ALS ST. NICOLAAS OF KERSTKADO bv.

NOG een voordelig aanbod :
3 dagen LONDEN, inkl. Hotel met ontbijt

v.a, f 229,-(vliegreis)
Keuze uit 5 Hotels.

Doe het dit jaar ZO:
Geef met St. Nicolaas of Kerst een reis Kado

Reisbureau

K E R K M A N
Grote Krocht 20, tel. 2560
Zandvoort

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

UW TRAP BEKLEDEN ?
vraag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

s t e n c i l w e r k
J. S IJ T S M A

VAN LENNEPWEG 75
••«W•••••••••*•«••••••••••••••••••B

Hondenkapsalon
RENt SCHRAM

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen, wassen,

odrbehandellng, -
voetbehandegllng, etc

.Hondenspeclallste
sinds 1955.

Troelstrastraat 7, tel. 4999

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ter, peuters, tieners en gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1—3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

GORDIJNEN MAKEN?
komt u eens met ons pra-
ten.

KUI K-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

TE KOOP aangeb. l kinder-
wagen "Koelstra" en rotan
wieg, totaal f 150,--.
Tevens nieuw grasmaaimach.
f. 200,-Tel. 41 61.

Gevr. 2de hands kinderwa-
gen. Brieven onder nr. 8700
buro van dit blad.

Wie kan DUITSE-BIJLES
geven ? Aan meisje van 15
jaar (3e HA VO) Tel. 6275

SINTERKLAAS:
Te koop aangeb: speelgoed-
auto op accu norm. prijs
plm. f 350,-- NU f 170,--.
Scalextrix racebaan norm.
pr. plm. f 200,--NU f 100,-.
Tel. 49 76.

TE KOOP 4-pits gasfornuis
merk ETNA, Geiser FASTO
en oliekachel Beckers met
vat alles i.g.st. te bevr. Zand-
voortsel. 37. Tel. 2415.

TE KOOP aangeb. Carrera
autoracebaan. Rückert, v.
Lennepweg 40 III

Heer van middelbare leeftijd,
administratief werkzaam zijn-
de bij openbare dienst, zoekt
in Zandvoort of naast omg.
inwoning of 2 of 3 kam. flat.
Brieven onder nr.8701 buro
van dit blad.

•̂

gezellige mensen
houden dikwijls van
eerlijke, rustieke
boerenmeubelen...

' v^fiiSrSH:- • " '•.*:•::•

dat die mensen
hun ogen goed de
kost geven voor zij
iets kopen spreekt
voor zich, er is al
genoeg namaak kt
de wereld...

boerenmeubelen - exclusieve verlichting en een schitterende kollektie
gezellige kado-spulletjes

frankestraat 17-19/Haarlem/tel (023)320921

als de goede sint 28, 29 november, 2 en 3 december overuren maakt,
.zi jn wij natuurlijk ook geopend



J. Portegies-Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN..

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 22 34

E. van der Linden
INTERIEURVERZOROINO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfoldèr.
Belt u ons even.
WMterparkctraat M • Zmdvoert • T«J«fo«n 4073

Zandvoortsé Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

l NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

LSurveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

Óók U f
Centrale Verwarming

landelijke erkenning
GAS • OLIE stooktechnische adviezen

vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 Haarlem.
Telefoon: 023 -31.38.79-31.04.40*. na
19 uur: L Th. Jansen 023-37.29.62.

ST. NICOLAAS CADEAU'S IN ALLE
PRIJSKLASSE zoals b.v.

Pullovers van 17,90 tot 69,- in vele modellen
Vesten sportief em klassiek van 24.- tot 89 -
Overhemden enorm veel soorten 17,90 tot 42,-
Nappa leren handschoenen 24,-
Wollen sjaals in vele uitvoeringen 9,75 tot 24,-
Leren riemen smallen en breden van 6,90 tot 24,-

EN NIET TE VERGETEN
Dassen en sokken in vele soorten, kleuren én

prijzen

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMCDE.m HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL&136

'APENT U TEGEN DE WINTER
bil

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate - Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK - TEXTIEL / Grote Krocht 30-32 /
telefoon 02507 • 69 75

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
Haltestraat 27 - 29 - Tel. 2596 b.g.g. 3759

voor-

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDUNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Enflalbartutraat 11 Zandvoort Talafoon5631
Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxatlaj Aiiurantiin Hypothakan

RENAULT6TL
Een zakelijke auto voor
door de week. Ideale auto
voor het weekend.
Vlakke vloer en vijfde de,ur.
Wegklapbare hoedeplarik
en achterbank.

Nieuw uiterlijk.
Volledige uitrusting.
Benzineverbruik bij
100 km/uur 1 op 13.2.
Technische gegevens:
1108cc-47DIN pk-
135 km/uur.

Voor Man, Vrouw, Opa, Oma, Vader, Moeder, Broer
Zus, Oom, Tante, Verloofde, Vriend, Vriendin','

Buurman, Buurvrouw en ook die éne die
Sint dit jaar echt niet mag vergeten

kunt u bij

PARFUMERIE rr">ar_ar«i-«t 4a

HALTESTRAATvöS. TELEFOON 3449

een geslaagd kado uitzoeken voor Sint Nikolaas
o.a.
Lancôme: make-upset waarde 49,75 nu slechts , 19,75
Ö de Lancôme met gratis vapo slechts . t 13.95
Guy Laroche: Fidji eau de toilette spray 8,95
Carven: Ma Griffe eau de toilette spray 12,50
Revlon' Intimate verstuiver 9,95
Balenciaga: Cialenga van 19,95 voor 14,95
Pierre Cardin: Singulier eau de toilette
van 15,95 voor 9,95
Step parfum-verstuiver in hoesje nu 8,95
Guy Laroche: Drakkar after shave spray
van 14,95 voor 9,95
Lancôme: Balaf re aftershave nu 9,95
Oriëntal Spice: after shave met gratis vapo .. . 12,50

Ook in zilveren sieraden o.a.: armbanden, ringen,
hangers, colliers, oorbellen, bedels etc. hebben wij
een enorme sortering, waaruit U ook beslist een
keus kunt maken.

Lederen) tassen, fluwelen ceintuurs, beauty-cases,
toilettassen, sjaals, warme mutsen'en leuke kettin-
gen en broches zijn ook leuke kado's waar u me-
nigeen mee kunt verblijden.

DEPOSITA1RE: Lancôme,
Biotberm, Courrèges, Guy
Larocbe, Dior, Hennes, Carven,
Balmam, Balenciaga, Pierre
Cardin, Revlon, Payot, Ellen
Betrix, Sans Soucis, Mary
Quant, Fabergé en Keratase-
specialist.

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE «URiAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kam«rlingh Onnesstraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845'

Gtdipl install. Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINO

ADVIES IN LEVKRINQ

ZEIFBOUWPAKKETTEN

henk
steegman
ITT r»rr> T n?*r V^SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gaitrmlipltln • Tel. 2128

C. J. PA APSchilderbedrijf
Hofdijkstraat 24
Telefoon 22 06 na 18.00 uur 47 55

VOOR UW GEHELE INTERIEUR VERZOR-
GENWIJ'T

Schilderwerk
Muurverf werk
Behangwerk
Vloerbedekking

voor al uw wanden
Bel nu 22 06 of 4755

WINTER SUBSIDIE REGELING
f 20,-- p. dag bjj minimaal 3 werkdagen.

GRATIS: Haal bij ons het 112 pagina's dilrke Renault-boek.
Met foto's in veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een liter.

autobedrijven rïnko^
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
02507-2323

RENAULT
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middenstand
beschikt over
goede praters
De georganiseerde zandvoortse midden-
stand beschikt over sprekers die met
verve en voor de vuist weg een stand-
punt kunnen verdedigen of een opinie
verkondigen. Die er -ongeacht het on-
derwerp- in slagen een zaal geboeid
te laten luisteren.

Zo'n spreker is ongetwijfeld de heer
Pietersen die, aan het begin van de
donderdagavond in Zomerlust gehou-
den bijeenkomst van de Federatie Zand-
voortse Handelsver.- rk Hanze, een vu-
rig pleidooi hield voor een permanente
feestverlichting in de straten van het
dorpscentrum.
Die feestverlichting zou moeten be-
staan uit antieke lantaarnpalen die om
de tien of vijftien meter ih de trottoirs
worden geplaatst. Tegenover de finan-
ciële offers die de middenstand zich
voor de aanschaf zou moeten getroos-
ten -een lantaarn oude stijl kost f 900,-
per stuk, eksklusief de aansluitingskos-
ten op de stroomkabels- schilderde de
heer Pietersen de zakelijke voordelen
van de verlichting voor de neringdoen-
den. Maar direkt daarop ondermijnde
hij zijn eigen betoog door mee ie de-
len dat vele winkeliers slechts moei-
lijk te bewegen zijn aan de f eestverlich-
ting mee te betalen. De trieste en ont-
moedigende verhalen die hij daarover
vertelde deden de gedachte opkomen
aan 'moeder, nooit meer'. In de zaal
reageerde iemand dan ook met de op-
merking 'het al een hele prestatie te
vinden wanneer de feestverlichting
het komende zomerseizoen opnieuw
wordt geïnstalleerd en ontstoken'. En
met die ontnuchterende boodschap
leek het antieke lantaarn-projekt van
de heer Pietersen van de baan.
Zijn betoog had ongetwijfeld een be-
ter lot verdiend.
Vóór dat de hoofdschotel van de bij-
eenkomst werd aangesneden -de af-
sluiting van het dorpscentrum voor
het rijdend«verkeer gedurende de zo-
mermaanden- kwam de Sint Nikolaas-
aktie en de jaarlijkse kerstetalagewed-
strijd aan de orde.
Diverse sprekers waren van mening
dat de Sinterklaas-zegeltjesaktie 'veel
en veel te laat was gestart'. Sommige
winkeliers, die dachten dat er héle-
maal niets meer van zou komen,
waren op eigen gelegenheid met een
klantenaktie begonnen. De voorzitter
van de federatie, de heer L.A.A.M. van
Duivenvoorden, beloofde beterschap.
Volgend jaar zou men eerder beginnen
en de zaak grootscheepser aanpakken.
Leo Heino vond dat de kerstetalage-
wedstrijd teveel een onderonsje van de
deelnemende winkeliers is geworden
die elkaar de prijzen 'toespelen'. Daar
moeten we van af, vond hij. 't Geld
kunnen we beter aan andere zaken
besteden. Zijn voorstel werd geaman-
deerd door de heer H. Hildering, die de
gedachte lanceerde de kerstetalages
voortaan door het publiek te laten ju-
reren en de prijzen beschikbaar te stel-
len voor niet-winkeliers. Zijn idee sloeg
wel aan bij de aanwezigen. Het bestuur
zegde toe de mogelijkheden te zullen
onderzoeken. Men betwijfelde echter
of de zaak dit jaar al zijn beslag zou
kunnen krijgen. Met de toeristenbe-
lastingen maakten de middenstanders kor
te metten: nooit doen, want zo'n be-
lasting leidt tot onbillijkheden.
En toen kwam de afsluiting van het
centrum voor alle verkeer en een wan-
delcircuit aan de orde, maar niet voor
dat voorzitter V. Duivenvoorden op de

middenstanders een beroep had gedaan
de krachten te bundelen voor de 'pro-
motion ' van Zandvoort, Scheveningen
ligt op de loer, waarschuwde hij. De
aanwezigen leken er-niet door geschokt.
Zandvoort, zei Leo Heino, heeft een
heel ander karakter dat de toerist aan-
trekt. Dat karakter wordt bepaald door
het dorpsbeeld. In dit verband informeer-
de hij naar het standpunt van de voor-
zitter m.b.t. de noordbuurt. 'Niet slo-
pen', antwoordde de heer V. Duiven-
voorden en laagbouw handhaven.
Over de afsluiting van de dorpsstraten
etc. liepen de meningen van de aanwe-
zigen nogal uiteen. Zo wilde de heer
S. Schaap er niet van horen en vond dat
voorzitter Van Duivenvoorden, die
voor afsluiting is, zijn mening aan de
vergadering opdrong. De heer V. Duiven-
voorden verdedigde zich door op te
merken dat-hij het recht had zijn per-
soonlijke mening naar voren te brengen.
Hij legde er de nadruk op dat deze dis-
kussie slechts bedoeld wes als een opinie-
peiling onder de winkeliers en dat er
geen besluiten zouden worden genomen
of geforceerd.
De heer J. Jongsma jr. meende dat er
in de toekomst eenvoudig niet aan te
ontkomen viel de straten in het dorps-
centrum verkeersvrij te maken. De auto
wordt nu eenmaal teruggedrongen.
Hij vond wel dat de zaak goed moet
worden doorgepraat en voorbereid alvo-
rens men hiertoe zou overgaan.
Ook de heer Landman bond de aanwe-
zigen op 't hart niet overijld te hande-
len en nam daarbij de Kerkstraat als
voorbeeld. Met de afsluiting tijdens de
seizoenperiode had men geen gelukkige
ervaringen opgedaan en 80 °/o van de
winkeliers had zich in een enquête dan
ook tegen permanente afsluiting van de
straat verklaard.

Voorzitter V. Duivenvoorden handhaaf-
de zijn stelling dat afsluiting het meest
voordelig voor het bedrijfsleven zou zijn.
Hij kreeg de wind van voren van de heer
J. Versteege die tot aan het bittere ein-
den zou strijden voor het toelaten van
auto's in de straten. Men kwaTn er niet
uit en besloot de zaak te laten rusten
tot een volgende bijeenkomst.
Andere zaken maakte men wel rond.
Zo ging de vergadering unaniem akkoord
met een bestuursvoorstel mej. B. Roo-
zen. sekretaresse van de federatie, ter
gelegenheid van haar 70e verjaardag een
receptie aan te bieden in hotel Keur aan
de Zeestraat. De datum werd vastgesteld
op 9 december a.s.
Voorzitter V. Duivenvoorden deelde
nog mee dat begin augustus van het vol-
gend jaar voor de eerste keer korte
baandraverijen in Zandvoort worden ge-
houden. Dat gebeurt op het circuit. Het
is trouwens opvallend dat iedere keer
wanneer het circuit ter sprake komt
het niet gaat over autoraces maar over
hetgeen 'je met dit terrein zou kunnen
gaan doen t.b.v. rekreatie'. Dat lijkt
ons een goed uitgangspunt bij verdere
overdenkingen over de mogelijkheden
voor dit gebied. En dit niet alleen on-
der de middenstanders van Zandvoort.

kort & klein
« De heer Loogman van de Hannie
Schaftschool, heeff het initiatief geno-
men in de school tentoonstellingen van
het werk van beeldende kunstenaars te
organiseren. De eerste tentoonstelling
vindt gedurende de maand december
plaats en zal worden verzorgd door de
schilderes Bep Brom met haar clowns-
portretten. Op deze wijze wil de heer
Loogman de kinderen in aanraking bren-
gen met schilderijen, tekeningen, akwa-
rellen, etc. Ook op andere wijze zal de
schooljeugd bij de eksposities worden
betrokken. De kinderen zullen in de ge-
legenheid worden gesteld aan de hand
van de schilderijen zelf aan de slag te
gaan. Verder staan gesprekken over
kunst en bezoeken aan de ateliers van
de eksposanten op het programma.
Het initiatief van de heer Loogman
zal worden begeleid door de vroegere
galeriehouder John Eijlders, die zijn
volledige steun aan het projekt heeft
toegezegd.

Nov. H.W.
27 01.14
28 02.00
29 02.42
30 03.24

L.W.
09.24
10.08
10.44
11.30

H.W.
13.53
14.11
14.56
15.40

L.W.
21.31
22.20
23.07

HENK BOS VEERTIG JAAR BIJ P.T.T.-ZANDVOORT

Afgelopen donderdag werd tijdens een
bijeenkomst in de rekreatiezaal van het
postkantoor aan de Louis Davidsstraat
hoofdemployé, H. Bos, door direktie en
kollega's gehuldigd vanwege het feit
dat hij veertig jaar in dienst was bij de
PTT.

De naam van de familie Bos in niet on-
bekend in kringen van de posterijen. De
vader van de jubilaris was vele jaren in
dienst van de PTT in Zandvoort even-
als twee oudere broers van Henk Bos,
Jan en Siem. Ook andere familieleden
zijn werkzaam bij de post, zodat met
recht kan worden gesproken van een
'Bos-dynastie' binnen de PTT.
Henk Bos, die op de dag van z'n jubileum
tevens zijn 54e verjaardag vierde, kreeg
op 21 november 1934 zijn vaste aan-
stelling bij de posterijen. Sindsdien heeft
hij diverse f unkties bij de PTT bekleed.

En zijn postale aktiviteiten zijn niet
onopgemerkt gebleven, getuige de grote
belangstelling van vrienden en beken-
den tijdens de receptie.
De jubilaris werd o.m. toegesproken
door de adjunkt-Hirekteur vam het posc-
distrikt Haarlem, de heer K. Wortel, die
de heer Bos een bedrag onder couvert
en de gouden PTT-insigne overhandigde,
de waarnemend direkteur van het post-
kantoor Zandvoort, H. Boelsma, de af-
gevaardigde van de kollega's van de ju-
bilaris, de heer E.v.d. Werff en de chef
van de interne dienst Haarlem, de heer
J. Wükes. Zij en de overige sprekers
lieten hun waarderende woorden aan
het adres van de heer Bos gepaard gaan
met de aanbieding van geschenken en
attenties. Na afloop van het officiële
gedeelte werd de geanimeerde bij een-
komst nog geruime tijd voortgezet.

-Met enige verbazing las ik in uw blad
van vrijdag 15 november j.1., dat pvda-
wethouder LM. Aukema van oordeel
is, dat de huidige gemeenteraad weinig
weerwerk levert m.b.t. de voorstellen
van b en w.
Met andere woorden zich weinig kri-
ties zou opstellen tegenover het kolle-
ge. Mijn verbazing spruit voort uit een
persverklaring van het pvda-bestuur
Zandvoort dd. 2-7-'74, waarin wordt
gesteld, dat hoewel de gemeenteraad
het hoogste bestuursorgaan van de ge-
meente is dat alles regelt en bestuurt,
de praktijk dit stelsel duidelijk heeft
overvleugeld. En de pvda laat daarop
volgen: 'dat ook in Zandvoort b en w
meer geworden zijn dan een kollege
dat zich alleen bezighoudt met het da-
gelijks bestuur; het voorbereiden van
de raadsbesluiten en de uitvoering
daarvan'.
Hoe kan de pvda en zijn wethouder,
na eerst te hebben gekonstateerd
dat de raad niet meer is wat ze ge-
weest is, verwachten dat die raad het
kollege de les leest of krities zal bege-
leiden 1 En als de pvda dit werke-
lijk verwacht dan begrijp ik niet dat
zij er zich zonder slag of stoot -zon-
der enig weerwerk- bij heeft neerge-
legd dat de gemeenteraad een tweede-
rangs positie is gaan innemen.

Jan Termes.

-Een gebeurtenis die nauwelijks de
aandacht heeft getrokken was de aan-
bieding van een krent ir: een vakuüm
zakje aan de raadsleden tijdens de

raadsvergadering van vorige week maan-
dag. De krent werd de afgevaardigden
geoffreerd door Lou Koper van de
psp-ppr en als volgt op een bijgaand

stencil toegelicht: De psp-ppr geeft
ook een krentje weg -in vakuüm ver-
pakt- zo blijft ie langer vers- een
reservekrent- dat is nooit weg. Voor
de progressieven is de krent het sym-
bool van luiheid en passiviteit
(op je krent zitten), benepenheid
(krentekakker) en schrielheid en klein-
geestigheid (krenterig). Het kon nietan-
ders of de krent moest op de gemeente-
raad en het kollege b en w slaan, maar
het kwam er niet uit. Wat er wel uit-
kwam was de lakonieke reaktie van
wethouder Aukema dat Provo in het
begin van de jaren zestig al krenten uit-
deelde en dat de krent en achterlig-
gende symboliek hem niet meer over-
donderden. Een oud en belegen krentje
dat later op de avond in de vergadering
voor 'een rozijn' werd uitgemaakt.
Het was een gebeurtenis die ook nauwe-
lijks enige aandacht verdiend, ware het
niet dat een groot aantal mensen in

Zandvoort, waaronder wij ons rekenen,
meer van het optreden van de psp-ppr
hadden verwacht dan het opdienen
van oude en afgekoelde schotels. Van
de nieuwe, meer open en demokratiese
aanpak van de problemen en zaken in
Zandvoort, zoals de psp-ppr in het voor-
uitzicht had gesteld, is tot op heden nog
niets zichtbaar geworden. Misschien is
het daarvoor nog te vroeg, maar wan-
neer men zich konsentreert op een ge-
droogde druif, zonder pit, vrucht van een
rotmispel, dan vragen wij ons toch af
of men wel serieus bezig is met de aan-
pak van zaken die aan de orde zijn en
komen. Totnogtoe ging de psp-ppr meer
af dan dat zij opkwam'.
Maar alle hoop is natuurlijk nog niet
verloren en maakt de psp-ppr binnen-
kort het groeiproces door van kikker-
dril tot volwassen dier, waarvan onder-
staande afbeeldingen een voorbeeld ge-
ven. Ter navolging.



weer....

zege voor lions
Foto An ] a van Loon

Het wordt voor de gastploegen langza-
merhand een vrijwel onmogelijke zaak
om de zandvoortse basketballers in ei-
gen home te verslaan. Zo werd afgelo-
pen zaterdag Sperry-Remmington uit
Den Bosch, zij het in de verlenging,
met elf punten verschil door Typsoos
Lions verslagen.

Sperry dat de laatste twee jaar werd
voorzien van flinke financiële injekties
door twee sponsors, deed vorig jaar een
beroep op de ongekroonde keizer van
het nederlands basketball, coach Jan-
broers. Deze verhuisde met z'n hele hof-
houding van Haarlem naar Den Bosch en
begon, ter aanvulling van het bestaande
spelersarsenaal, aan een speurtocht naar
amenkaanse spelers met een mogelijk be-
wijsvan nederlanderschap. Een taktiek,
aanvankelijk gesteund door de Ned. Bas-
ketball Bond, welke door het bestuur
van Typsoos/Lions scherp werd bekri-
tiseerd. Het vond een suppletie van twee
amerikaanse spelers per team ruimschoots
voldoende.
Het verloop van de wedstrijd bezorgde de
talrijke toeschouwers ijskoude rillingen

van spanning. Goede momenten wis-
selden aan beide kanten af met blin-
de passes. Zo bleef het scoreverloop
bijzonder enerverend. In de zesde mi-
nuut was het 12 - 13, de twaalfde mi-
nuut, 24 - 24, zestiende minuut 33 -
32. Bij de rust een kleine voorsprong
voor de kustbewoners 47 - 41.
Na de rust wist Lions deze voorsprong
niet vast te houden, vijf minuten 54 -
55, dertiende minuut 75 - 78, zestien-
de minuut 83 - 80, negentiende mi-
nuut 87 - 84. De leeuwen konden het
karwei niet af maken, zij misten vier
straf worpen, tweemaal balverlies, stand
met nog twee sekonden te spelen (! )
90 - 92.Vic Bartolome mocht nog twee
strafworpen nemen. Alle twee wel raak,
92 - 92. Gelijk en dus vijf minuten
verlenging.
Tot ergenis van de thuisklup reageer-
den de scheidsrechters tijdens de wed-
strijd nogal lakoniek op het zeer harde
spel van Sperry. Het aantal fouten sta-
pelde zich onder de spelers van Sperry
echter op en Van Rhee en Bravard moes-
ten het veld verlaten met beiden vijf per-
soonlijke fouten. Glorieus gingen de
zandvoorters op de overwin ing af,111
-100.
Typsoos staat nu op de vijfde plaats.

nieuws
kort & klein
• Afgelopen zaterdag is enige opwin-
ding ontstaan rond de inzamelingsaktie
t.b v. 'Geven voor Leven'. Twee jon-
gens van ongeveer zeventien jaar boden
in het nieuwe bejaardenhuis 'Huis in
het Kostverloren' stickers t.b.v. de ak-
tie te koop aan, welke bij de intocht
van Sint Nikolaas onder het publiek wa-
ren uitgedeeld. Toen de tot op heden
onbekend gebleven kollektanten met
de ontvangsten waren vertrokken werd
het komité over het gebeuren ingelicht.
Dit heeft direkt de politie van het voor-
val in kennis gesteld. De plaatselijke or-
ganisatoren van 'Geven voor Leven' ver-
zoeken het puoliek met klem alleen gel-
den af te dragen via de huis-aan-huis
bezorgde enveloppen.

• Onze plaatsgenoot, de hr. A.C.
Korteweg, heeft vorige week met goed
gevolg zijn rechtenstudie aan de Vrije
Universiteit in Amsterdam voltooid.
De hr. Korteweg had overdag een werk-
kring en verrichtte zijn studie gedurende
de avonduren. Onze felicitaties met
het bereikte resultaat.

• De werkgroep Zandvoort van Am-
nesty International komt donderdag 28
nov. a.s. in de Wereldwinkel aan de
Kleine Krocht bijeen om de kampagne
te bespreken tegen het martelen van
politieke gevangenen en zij die om wille
van hun levens- of geloofsovertuiging
worden vervolgd. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 u. Geïnteresseerden
zijn van harte welkom.

vrijdag 29 en zaterdag 30 november
voert de toneelvereniging

"OP HOOP VAN ZEGEN"
in de "Krocht" op het geheimzinnige blijspel

"IK ZIE, IK ZIE,
WAT JIJ NIET ZIET"

DOOR : NOËLCOWARD

De regie berust bij NICO SCHOLS onder
hem is hard gewerkt.

De herboren ploeg popelt van ongeduld.

Men rekent op uw komst !

,

HET
ADRES VOOR GOEDE HAARVERZORGING

[WAS- en WATERGOLF

V.A. f 9,75

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe M eerdij k
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

WOONRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD,
voor/perm., 2 a 3 kamers
met keuken. Tel. 35 80.
Kerkstraat 11

TE KOOP "Sint Nikolaas"
kado, tafelbiljarts, alle ma-
ten. Vinkenstraat 46, Tek
02507 - 24 84.

Bij de basketballvereniging
Typsoos/Lions is nog plaats
voor 2 jongensadspiranten
tussen de 13 en 15 jaar.
Aanmeldingen bij: F. Ter-
mes, Brederodestraat 65,
tel.: 36 92 of 47 40.

HOGEWEG 27 Telefoon 6969 ,
„FORTUNA"

ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES
Schoonmaken - Reparatie»

QASQEYSERS - QASHAARDEN
Verhelpen van storingen

AANLEQ SANITAIR • QASHAARDEN
Erkend gas- en waterlnetallateur

H. A. SPIERIEÜÖ Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—5012

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmelding
3043,3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentetekratarle
2282 Informatiebureau VreemdeHn-

genverkeer, klotk Raadhuis-
plein. '

2307 Horlogerle C. Waaning,
Sophlaweg 4

(023) 2422 12 Garage Pllntarman
Zandvoortsalaan 365, Bentveld
SAAB • service • dealer

2323 Autobedrijven "RINKO"
off. Renault dealer • off. Ford
dealer, Oranjestraat 2-12

2525 W. Schouten, technles advies*
bureau, gasverwarmlngen

2754 Adm. Groene Kruis.

eanduoartee

Foto Frans van Loon

De jonge zandvoortse zwemvereniging 'De Zeeschuimers' heeft afgelopen zondag een
uitstekend debuut gemaakt tijdens een tot in alle onderdelen prima verzorgde zwemontmoeting
met de haarlemse zwemverenigingen DWR, Njord '59 en HHC.
Van de 16 nummers welke moesten worden afgewerkt wonnen 'De Zeeschuimers' er zeven.
Er werden d,oor de vereniging negen tweede en vier derde prijzen behaald. Wanneer er voldoende
plaatsruimte voor is worden in onze editie van a.s. vrijdag de individuele uislagen vermeld.

voor.
abonnement
bellen 2135

RENAULT 6TL
Een zakelijke auto voor
door de week. Ideale auto
voor het weekend.
Vlakke vloer en vijfde deur.
Wegklapbare hoedeplank
en achterbank.

Nieuw uiterlijk.
Volledige uitrusting.
Benzineverbruik bij
100 km/uur 1 op 13.2.
Technische gegevens:
1108 cc-47 DIN pk -
135 km/u u r.

GRATIS: Haal bij ons het 112 pagina's dikke Renault-boek
V Met foto's in veel kleurendruk. Een Renault loopt langer op een liter

autobedrijven rïnko
Oranjestraat 2-12 Zandvoort
02507-2323

RENAULT
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waterstanden

-Het Strandschap Zandvoort staat po-
sitief tegenover het instellen van een
naaktstrand op een nog nader aan te
wijzen gedeelte van het strand en is be-
reid de bestaande verordening orde-
maatregelen van het schap te wijzigen
om een naaktstrand mogelijk te maken.

De wijziging, waarvoor het Strandschap
de redaktie heeft klaarliggen, zal eerst
definitief worden vastgesteld en in wer-
king treden, wanneer de zandvoortse ge-
meenteraad een bepaald strandgedeelte
heeft aangewezen waarop men zich in
zijn of haar blootje mag bevinden.
Zoals bekend sprak de raad zich enke-
le maanden geleden uit voor de instel-
ling van een naturistenstrand.
Met het instellen van een naaktstrand
hadden de strandschappel ijken -verte-
genwoordigers van de gemeenten Am-
sterdam, Haarlem en Zandvoort alsmede
de provincie en het ministerie van volks-
gezondheid- geen enkele moeite, maar
op het juridiese vlak waren er nogal wat
haken en ogen. In hoeverre kom je in
botsing met artikel 239 van het Wetboek
van strafrecht (schennis der openbare
eerbaarheid) wanneer je een naaktstrand
toestaat ? En lok je met de aanwijzing
van een strandgedeelte voor naturisten
overtreding van de strafbepaling niet
uit ?, vroeg strandschap-voorzitter, de
heer Nawijn, zich af. Eén van de leden
van het schap meende van niet doordat
het naaktstrand publiek rechtelijk kan
worden gelokaliseerd t.a.v. het strand
waar bloot niet is toegestaan. De verte-
genwoordiger van de gemeente Amster-
dam was van oordeel dat uiteindelijk
de rechter maar moet uitmaken wat op

• grond van de wet aanstootgevend is of
niet. Voorzitter Nawijn vond dat het
hoog tijd werd dat het artikel inzake de
schennis der openbare eerbaarheid en
het kwetsen van de goede zeden op de
helling gaat en wordt aangepast bij de
eigentijdse opvattingen en normen. Die
verschillen nogal met de tijd dat het
artikel werd vastgesteld in 1886 of daar-
omtrent. Bovendien zit de uitvoerende
macht, de politie, dringend verlegen om

STRANDSCHAP ZANDVOORT-SCHUWT GEEN BLOOT

l

duidelijke voorschriften en richtlijnen
teneinde te kunnen vaststellen wat
niet of wel door de beugel kan.
Wanneer er een verordening komtvoor
een naaktstrand moet het ook mogelijk
zijn om een verordening te maken die
het naakt buiten het naturistenstrand
verbiedt, meende de zandvoortse afge-
vaardigde in het schap, de heer Van As
Aan de hand van een dergelijke verorde-
ning kan dan worden opgetreden tegen
topless, zei hij.
Er werd aan getwijfeld of topless,wel
naakt is. 'U verschijnt toch ook topless

aan het strand', grapte de heer Nawijn
tegen een der mannelijke leden van het
gezelschap. Deze knikte bevestigend.
Op dat moment viel het ons op dat het
Strandschap Zandvoort uitsluitend uit
mannen bestaat. Vooruitstrevende man-
nen overigens. Mannen die topless aan
het strand verschijnen en ook anderen
het bloot gunnen. Wat hun betreft mag
het: een naturistenstrand.
In onze editie van a.s. dinsdag komen
wij nog nader terug op enkele zaken
die aan de orde werden gesteld op de
bijeenkomst.

D ZE

-Onder dit embleem en onder de titel
'Help ! de wereld ....red de trekvogels'
waarschuwt de in Zandvoort woonach-
tige natuurdeskundige Ernst Bartels op-
nieuw voor de verstoring van het na-
tuurlijk evenwicht wanneer men, met
name in Italië, onverminderd voort-
gaat jacht te maken op trekvogels.

Jaarlijks, zo wordt in de brochure ver-
meld, worden alleen al door Italiaanse
jagers 250.000.000 trekvogels afge-
slacht t.b.v. de konsumptie. Ook in ons
buurland België worden ieder jaar hon-
derdduizenden trekvogels afgeschoten
voor hetzelfde doel. Dit had tot ge-
volg dat een dozijn insektenetende
trekvogelsoorten, die in Afrika overwin-
teren en zomers naar het noorden trek-
ken, tussen 1968 en 1974 voor een

kwart of meer zijn gedecimeerd. Enkele
soorten zijn vrijwel uitgegroeid.
De gevolgen voor miljeu en mensheid
van de meedogenloze jacht op de voor
het natuurlijk evenwicht zo belangrij-
ke vogels, noemt Bartels in zijn brochu-
re, 'een schoolvoorbeeld van de mense-
lijke minachting voor de kringloop van
de natuur welke de huishouding van al
wat leeft regelt.'
De vogel, aldus de zandvoortse ekoloog,
vormt de natuurlijke vijand van de in-
sekten, en wanneer de vogel verdwijnt
krijgen de insekten vrij spel. De mens
antwoordt hierop met allerlei chemiese
bestrijdingsmiddelen en -methoden
Maar met de bestrijding van de insek-
ten met kunstmatige produkten ver-
giftigd hij tevens zijn voedsel. Door-
dat de insekten na korte tijd immuum
worden voor de chemiese middelen
worden steeds zwaardere giften aange-
wend ter verdelging. Deze vicieuse cir-
kel zal er, aldus Bartels, tenslotte toe
leiden dat de mens, die zich vele ma-
len langzamer aanpast, de strijd voor
zijn behoud zal verliezen.
Niet alleen het afslachten van de trek-
vogels, ook de ongebreidelde ekspan-
sie van de zware industrie en onze kon-
sumptiemaatschappij,'vormen een be-
dreiging voor ons miljeu. Maar de ver-
nietiging van de vogels zijn een 'niet te
onderschatten schakel in het destruktie-
proces.'

De goed gedokumenteerde brochure
van Bartels is verkrijgbaar bij de Stich-
ting Mondiaal Alternatief, De Ruijter-
straat 94, alhier. De kosten bedragen
f 2,60 per stuk.
Tot slot: in de brochure is een register
opgenomen van de namen van de voor-
naamste vogelgerechten die in Italië
.worden geserveerd in hotels en pen-
sions. De vaderlandse toerist kan aan
de hand van die lijst het konsumeren
van vogelmenu's vermijden of ertegen
protesteren.

eanduoortse hoeran^ i

rustieke eiken
boeremneubelen
w grote klasse:

frankestraat 17
haarlem/320921

dec. H.W.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

04.05
04.44
05.31
06.20
07.07
08.04
09.10
10.20
11.36

LW.
00.03
00.33
01.17
02.02
02.50
03.26
04.29
05.40
07.03

H.W.
16.19
17.04
17.58
18.44
19.30
20.33
21.40
23.00

LW.
12.11
12.57
13.33
14.22
15.09
16.01
17.04
18.16
19.30

VER5TEEGE
HFHTCST.R.JB.-

kostveripnenpark
moet wijken
woningbouw
-Binnenkort is een voorstel van het kol-
lege van b en w te verwachten om tot
aankoop over te gaan van het Kostver-
lorenpark. De aankoop moet het moge-
lijk maken de Herman Heijermansweg
door te trekken naar Zandvoort nieuw-
noord. Aan de uitvoering van dit tracé
wil de gemeenteraad -met uitzondering
van de psp-ppr- hoge prioriteit verle-
nen.

Wat er verder met het Kostverlorenpark
gaat gebeuren is nog niet in details vast-
gelegd, maar er zijn plannen om in dit
natuurgebied, met een voor Zandvoort
unieke plantengroei en grote variatie
van bomen en struiken, woningen te
bouwen en wegen aan te leggen. Wan-
neer een en andere zou worden uitge-
voerd betekent dit tevens het einde
van een stukje sociale rekreatie in het
park. Verscholen tussen de bomen en
struiken of gelegen in de duinpannen,
staat een aantal vakantiehuisjes welke%

in de zomermaanden worden bewoond
door mensen uit de grote steden. Zij
hebben van de partikuliere eigenaar
van het park de boodschap ontvangen
dat hun zomerverblijven zullen moeten
verdwijnen.

De plannen voor de bebouwing van hst
Kostverlorenpark zijn niet van vandaag
of gisteren. Er werd al over gesproken
en gediskussieerd in de jaren vijftig en
zestig. Dat was een periode waarin de
overheid uitsluitend en alleen het oog
gericht hield op de uitbreiding van
Zandvoort en natuurbehoud en miljeu
bescherming zeer laag stonden geno-
teerd. Een tijd dat groei en bloei van
de gemeente, ook al ging dat ten kos-
re van waardevol natuurbezit. als hoog-
ste doel en levensopgave werden be
schouwd. Die fase is, zo meenden wij,
ook in'Zandvoort al enige tijd achter
de rug.
Maar niets is minder waar.
De gemeente blijft er kennelijk naar
streven de natuurgebieden die ons
nog resten te bebouwen. Terwijl de
rijksoverheid bij monde van minister
Gmyters een duidelijke vingerwijziging
heeft gegeven dat de grenzen van de
ekspansie zijn bereikt en de provincie
op steenworp afstand van het Kost-
verlorenpark bezig is duingebied blij-
vend voor de rekreatie te behouden,
gaat de gemeente Zandvoort onver-
droten voort natuur op te offeren
aan woningbouw en wegenaanleg.
De tijd heeft hier stilgestaan. Hat den-
ken blijkbaar ook. Toch wel een ver-
bijsterende ervaring.

firma DIMO
Haltestraat 33, telefoon 6890

HET VERTROUWDE ADRES VOOR GOUDEN EN ZILVEREN SIERRADEN.
ALLE BRILJANTEN SIERRADEN UIT EIGEN FABRIEK.
DUS GUNSTIGE PRIJZEN.

HORLOGES DE BESTE MERKEN SEIKO ENETERNA ONDER VOLLE
GARANTIE.
HET ADRES VOOR ALLE SINT NIKOLAAS-, KERST-, VERJAARDAG-,
VERLOVING- ENTROUWKADO'S.

BEKIJKT U ONZE SPECIALE ETALAGES, U VINDT ER BESLIST IETS BIJ.

REPARATIES IN ÉÉN WEEK KLAAR



medische dienst familieberichteii

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 30 nov. en zondag 1 dec.

Zr. C. Ha vers
Gasthuishofje 27 Tel. 2791

kerkdiensten
GEREF. KERK

* zondag 1 december
f 10.00 en 19.00 uur

ds. N.Korenhoff te Heemstede

HERV. KERK
zondag 1 december

10.30 uur. ds. C.Mataheru
Viering Heilig Avondmaal
JEUGDHUIS:
10.30 uur: Jeugdkapel

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 1 december

10.30 uur. Eerste zondag van
de Advent. Prof. dr. A.van
Biemen n.h. Bentveld

Tot onze grote droefheid is op 23 novem-
ber toch nog onverwacht van ons heen-
gegaan mijn lieve Vrouw, onze dierbare
Moeder en Oma

GRETHA VAN TETTERODE
BENTZ VAN DEN BERG

Amsterdam:
Zandvoort:

Borne:
Borne:

J.W. van Tetterode
Edo van Tetterode
Lavina van Tetterode-

Snellens
Maud Dirks-van
Tetterode
Jan Dirks

en kleinkinderen.
Amsterdam, 27 november 1974.
Bunsenstraat 10

Liever geen bezoek.

De crematie heeft inmiddels in stilte
plaatsgevonden.

In de koerantvan afgelopen dinsdag
werden de suksessen vermeld van de
nog prille zandvoortse zwemklup 'De
Zeeschuimers' tijdens de vierkamp in
het sportfondsenbad tussen genoem-
de vereniging en de haarlemse klups
DWR, Njord '59 en HHC. 'De Zee-
schuimers' sleepten zeven eerste prij-
zen, negen tweede prijzen en vier der-
de prijzen m de wacht Hier volgen de
individuele uitslagen van de -jeugdige-
zandvoortse deelnemers-
50 mtr. vrije slag 10 jr. meisjes: 2e

Leonie Turkenburg 49.5 s. 3e Tonja
v.d. Heuvel 53.8 s. 50 mtr vrije slag
jongens 10 jr.: 1e Ronald Koning 2e
Paul Nihot46.6 s, 100 mtr. rugslag
meisjes 12 jr.: 2e Ingrid v. Keulen
1.38 m. 200 mtr. wisselslag jongens
16 jr.: 1e Rolff Kras 2.38.2 m.; 100
mtr. schoolslag dames 1e Anita Tur-
kenburg 1.29.2 m.; 100 mtr. heren
1e Jos Kras 1.21.6 m. 3e Martin Haa-
gen 1.23.- m.; 100 mtr. schoolsl. M
10 jr. Ie Leonie Turkenburg; 100
mtr. schoolsl. J. 10 jr. 1e Ronald Ko-

Foto Frans van Loon

nmg 1.43 m.; 100 mtr. schoolsl. M
12 jr. 2e Caroline v. Keulen 1.39.6 m;
100 mtr. schoolsl. J 12 jr. 2e Robert
Stuurman 1.54.4 m; 100 mtr. vrije
slag M 14 jr. 2e Ellie Bol 1.15.7 m.;
100 mtr. vrije si. J 14 jr. 2e Ruud
Luttik 1.17.-m.; 100 mtr. vrije slag
heren 2e Jos Kras 1.02.5 m. 3e Mar-
tin Haagen 1.02.8 m.; 100 mtr. rugsl.
M 16 jr. 1e Anita Turkenburg 1,31.5 m.
2e Ellie Bol 1.33.3 m.; 100 mtr. rug-
slag J'I6 jr. 3e Albert Haagen 1.21.3.

zand-
voort
door
de
mand

In het zojuist verschenen jaarverslag
van de afdeling Zandvoort van de pvda
over de verrichtingen van de partij in
het afgelopen (verkiezings) jaar, komt
de sekretans nog even terug op de een
week voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen door de pvda afgelegde verklaring,
waarin werd meegedeeld dat de partij
na de verkiezingen niet met de vvd in
zee zou gaan.
Die verklaring -onder de sterke kop
'vvd m Zandvoort toont Janusgezicht-
luidde als volgt:

'De verkiezingskrant van de vvd be-
wijst het. Ook plaatselijk wenst de vvd
de Wiegel l ij n voort te zetten. Polarisa-
tie dus. En niet alleen dat. Polarisatie
als zodanig schuwen wij niet. Wel het
verkondigen van onwaarheden. Wij
willen dit keihard stellen. De vvd
pleegt kiezersbedrog.
Neem bijvoorbeeld het nu gepubliceerde
de standpunt met betrekking tot de
noordbuurt, het circuit; de door de
vvd (!) breikte resultaten in de af ge-
lopen verkiezingsperiode. Kortom een
aaneenschakeling van onjuistheden.
Veelal heeft de vvd in de gemeente-
raat) anders gestemd dan zij nu sugge-
reert.
Met de verkiezingen voor de deur be-
tekent dit voor de Partij van de Arbeid-
Zandvoort, dat de vvd de deur, voor
wat betreft de medewerking van de
pvda aan een kollege van b en w mét de
vvd, nu reeds in het slot heeft gegooid.
Met andere woorden: de vvd heeft zich
als niet betrouwbare gesprekspartner
buiten spel gezet.'

U weet het, na de verkiezingen stapte
de pvda toch samen met de liberalen
in het kollege van b en w. Dat moet
natuurlijk worden uitgelegd en dat ge-
schied in het jaarverslag als volgt:

'De vvd-verkiezingskrant, alsmede de
daarop geënte reakties aan ons adres
tijdens de verkiezingsmarkt, deed een
meerderheid van het toen reeds gekort-
wiekte bestuur een 'aanval' lanceren
in de vorm van een persverklaring op
de vvd. Alhoewel de formulering van
deze verklaring, mede gelet op de kort
daarvoor door de ledenvergadering
verworpen anti-vvd motie, beleidsruim-
te liet, althans naar het oordeel van de
opsteller van de persverklaring, is deze
verklaring ingepast in de eigen anti-
vvd visie van een aantal leden, c.q. de
pers. Op basis van deze verklaring za-
gen zij, met voorbijgaan van de zelf?
standige eigen politieke verantwoorde-
lijkheid van de raadsfraktie in deze, de
PvdA de rol van oppositiepartij op ge-
meentelijk niveau vervullen'

Nu is alles duidelijk geworden. Niet de
pvda heeft een anti-vvd verklaring afge-
legd maar een aantal leden en de krant
gaven er een anti-vvd tintje aan om zo-
doende de partij in de richting van de
oppositie te duwen. Bah. Eigenlijk zou
alles tot een oplossing kunnen worden
gebracht als er geen leden meer waren
en ook de kranten niet meer zouden
verschijnen. Janus had dan vrij spel.

GEBOORTEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN
EN VISITE-KAARTEN

-«»•

Drukkerij
Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28
Zandvoort
Telefoon 27 93

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijjweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komsten.

VOLLE EVANQ. GEMEENTE
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur:
misviering
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.mv. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misviering
met samenzang.

BIJEENKOMST
VOLKSTUINDERS

• Vanavond belegt de
Volkstumdervereniging Zandvoort een
buitengewone ledenvergadering in het
Gemeenschapshuis. De agenda vermeldt
o.m. de schorsing van de 2e sekretaris
van de vereniging en de voorziening in
de vakatures in het bestuur. De bij een-
komst begint om 20.00 uur.

Op vrijdag 6 december a.s. hopen
wij met onze ouders

G.J.P. Nieland
H. Nieland - Ros

hun 50 jarig-huwelijk te vieren.

Kinderen en Kleinkinderen
Fam. H. Scholten
Fam. S.W. ter Horst

Zandvoort, 1974.
Staringstraat l

Gelegenheid tot feliciteren in
Restaurant 'Zomerlust', Koster-
straat 5 van 16.00 tot 17.30 uur.

aan zet.

MET EN ZONDER LEESBRIL

NIEUWE BOEKEN OPENBARE BIBLIOTHEEK

ATTANASIO & GOSCINNY. Spaghetti en de rode smaragd.
BRAND. Dude, de braniemaker.
BREDA. Angst om Tamara.
v. BUUREN & DE VLINDER. Als je me de bek openbreekt. 328.5
v. CALCAR. Een grammatica voor het onderwijs in het Nederlands en de

moedertaal. 837.
CASPARY; De vrouw die hij lief had.
EDEN. De bruidskist.
DALI Y DOMENECH. Dali. 737.8
DAMKIER. Motoren 657,6
EGGERS. Colditz 928.8-
FREYTAG. Fotografen met filters 764.2
de GRANJE. Fotografen met de Praktica. 763.3
ter HAAR. Geschiedenis van de Lage Landen Dl. 1 en 2. 931
HERMANS. Overgebleven gedichten 876
KAHR Elektroakoestiek;
KENNEDY. Jaren om nooit te vergeten. am.-V.S. 947
KNUDSEN. Hoe pappa en mamma een kindje krijgen. 433.4
MANEN-PI ETERS. Alleen van horen zeggen.
MARTENS. Nieuwe gids voor school en beroep. 430.8
MUNSTER. Arpad de zigeuner,
v. OORT. Bouw het zelf. 5. 667
OOSTERHUIS. Hoe ver is de nacht. 247.9
v. PRAAG. Paranormale lichamelijkheid. 420
QUEEN. De dood schoot met scherp
QUERIDO. Godshuizen en gasthuizen 613.4

de SAVORNIN LOHMAN Van kim tot kim 658.32
SIMENON . Maigret en de tweestuiversherberg.
SIMENON . Maigret en het danseresje.

STEEHOUWER. Zeven meta-reahsten 736 8
STUVERMANN. Foto's met de reflexcamera. 765.2
TOONDER. De bovenbazen
TROYAT. Bron van begeerte. 3 dln.
VALKENBURG. Een mens in haatuniform. 928.8
VERHELST & VERMEULEN. Het gekleurde dwergkonijn. 634.3
WATERS. Gokkers en scherpschutters.
WAUGH. Zwart kwaad.
WEVERKA. The stmg / De slag.

Donderdagavond 21 november heeft
het 2e achttal van de Zandvoortse
schaakklup een benauwde overwinning
behaald op Rolland IV. Een tijd lang
zag het er zelfs naar uit dat Rolland er
met de punten van door zou gaan, pun-
ten die Zandvoort 11 hard nodig heeft
na zijn matige start.
In het haarlemse kluplokaal verander-
de een aantal stevige Zandvoortse stel-
lingen plotseling m rokende puinhopen
Lamberts, die een uitstekende positie
had opgebouwd, moest gelaten toezien
hoe zijn poging om de zaak te forceren
een averechts gevolg kreeg.
Theunissen trok de stand toen nog ge-
lijk in een verdienstelijke partij. Brakel
echter onderschatte blijkbaar zijn 12-
jarige tegenstander en ging verbijsterd
zijn vonnis tegemoet. Gorter die zijn
rivaal in de opening volkomen over-
speelde, maakte een misrekening die
hem duur kwam te staan. 3 — 1 voor
Rolland.
Het keerpunt lag bij Hoekema. Welis-
waar liet deze de zekere winst in de
enerverende strijd liggen, maar hij wist
daarna toch het hoofd koel te houden
en remise door eeuwig schaak af te dw
gen. Zwervers partij trok veel toeschou-
wers toen hij een eenvoudige winstvoort
zetting niet kon vinden en pas na lang
gepeins 'n ingewikkelde manoeuvre uit*
die hetzelfde positieve resultaat had
Van van Eijk en Vastenhouw (reservesP1

Iers van het 1e achttal) mocht toen ver
wacht worden dat ze de punten veilig z°
den stellen voor Zandvoort. Hetgeen ̂
beurde. Weliswaar werd de partij van
Vastenhouw in eerste instantie afgeb
'ken, maar het mocht wel een wonder nf

ten als Rolland daarin nog kansen
Eindstand 3 1/2 - 4 1/2 in het voor
van Zandvoort.

(Jack van Eijk)



die laatste-dag sinterklazen
pakken de grootste kortingen

hairstyler hoogtezon yshavestoomstrijker
om ieder kapsel m een wip te maken,
met diverse hulpstukken, ook als haar-
droger te
gebruiken
Philips HP4116
normaal f 69,9
voordeelf 14,»
smtprijs

voor een zomerse kleur in deze barre
maanden inf ra'-rood apart te gebruiken.

haardroger met ekstra groot vermogen,
(400 W) met opzetmond.

stoomstrijken en invochten met deze
lichtgewichtstnjker regelbare tempe
ratuur en
kontrole lampje
Philips HD1202
normaal f 98,--
voordeel f 20,05
sintprijs

elegant schelpmodel m een tere kleur
kombinatie elegant en vrouwelijk

Philips HP4118
normaal f 36, -
voordeel f 6,05
sintprijs

Philips HP2108
normaal f 39,95
voordeel f 8,55
sintprijs

Philips HP3112
normaal f 107,
voordeel f 22,0

beautysetstrijker infraphil allesslijperilishave
Philips lichtgewicht strijker met regel
bare thermostaat en tuimeltopsnoer.

als basis een lady-shave, kompleet met rode lamp voor bestrijding van pijnen,
hulpstukken voor manicuren, massage ed. reumatiek etc voorzijde van onbreek-

baar glas.

speciaal met drie verende 90 super
scheerkoppen spiraalsnoer, m cassette

om scharen, messen, schroevendraaiers
etc weer goed te slijpen, voor keuken
en hobbykamer

Philips HD 1121
normaal f 39,95
voordeel f 8,~
slntpnjs

Philips HP1125
normaal f 94,50
voordeel f 24,55
sintprijs

Philips HP 2121
normaal f 124,---
voordeel- 34,0
sintprijs

philips HP 3608
normaal f 56,--
voordeel f 9,05
sintprijs

Philips HR 2503
normaal f 46,-
voordeel f 9,05
sintprijs

citruspersmessensliJDer koffiefilter
slijpt messen en scharen van elk
formaat weer vlijmscherp.

de makkelijkste manier om de heer-
lijkste koffie te zetten 8-10 koppen

3 snelhedenmixer op standaard met kom. om van alle citrusvruchten heerlijk grote bewegingsvrijheid met deze
ballonhaardroger hete en warme lucht
en geruisloze moto

mixer is ook los te gebruiken kompleet
met garden en
kneedhaken
phihpsHR 1171
normaal f89,50
voordeelf 17,55
sintprijs

vruchtensap te maken met doorzichtig
sapreservoir.

Philips HM 3600
normaal f 33,50
voordeel f 6,55
sintprijs

phihps HR 2270
normaal f 47,50
voordeel f 9,55
sintprijs

Philips HD 2129
normaal f 109,-
voordeelf 19,0
sintprijs

Philips HP 4622
normaal f 65,5
voordeelf 15,5
sintprijs

't zekere voor 't onzekere Haarlem/ged.oude gracht 11b/tegenover de raaks/{023) 311140



J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U «vacht of winkelt.

Ruim* sortarlng GEZONDHEIDSSANDALEN
an originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAQS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

E. van dor Linden
INTCRICURVSRZORaiNO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
WMterperkatraat t4 • Z«Khre«rt • TeMeen 4979

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keeaomstraat 61 • Telefoon 5351

VOOR UW ADVERTENTIE BELLEN 2135

SCHILDERSBEDRIJF

Fa f. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrulcteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Smederij
Van Gasthuisplein naar

Kamerling!) Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

r
NACHTCONTROLE

ZANDVOORT
Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

eanduoortse hoeranr

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ104.300,— tot / 145.500.— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engalbertsctraat tl • Telefoon 5631

ST. NICOLAAS CADEAU'S IN ALLE
PRIJSKLASSE zoals b.v.

Pullovers van 17,90 tot 69,- in vele modellen
Vesten sportief em klassiek van 24,- tot 89.-
Overhemden enorm veel soorten 17,90 tot 42,-
Nappa leren handschoenen 24,-
Wollen sjaals in vele uitvoeringen 9,75 tot 24,-
Leren riemen smallen en breden van 6,90 tot 24,-

EN NIET TE VERGETEN
Dassen en sokken in vele soorten, kleuren én

prijzen

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHOOEen HERENKLEDING

KERKSTR.20 • TEL:3IS6

APENT U TEGEN DE WINTER
bü

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate • Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK • TEXTIEL / Grote Krocht 30-82 /
telefoon 02507-69 75

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbértsitraat 11 Zandvoort Telefoon 5631

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Atsurantlin Hypothtktn

RENAULT12
Veiligheid in pijlvorm
Schijfremmen vóór,
trommelremmen achter.
Meesturende achteras
Komplete uitrusting
met veel komfort.

Benzineverbruik bij
100 km/uur 1 op 13.5.

Klanten Klanten
He*ft u kranten? Breng zo dan bij

op het SCHELPENPLEIN 2a.

Geopend van 8 tot O uur. • Zaterdag» van 0 tot 1 uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRUZENI
TELEFOON 6084, b.g.g. 2846.

Studie-instituut „LAGERWEY"
O Studiebegeleiding 6 Huiswerkcontrole
t Bijlessen (alle vakken) * 5 dagen per week 14.00-18.00

ll.O&l.Cen 1 .00 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding: voormalige Julianaschool,
Brederodestraat 15, telefoon 4319, Zandvoort aan Zee.

„TECHNISCH WEEK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 10 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

CENTRALE
TICHMSCH INSTALLATIE BURIAU

DIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kamerlingh Onnesstraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt mstall Erk A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK
VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVICft IN LEVKRING

mroOUWPAKKETTEN

henk
steegman
[TT WDDITPXT ^*^SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

Klein en groot
eten
v.d. Werff's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

Schilderbedrijf
Hofdijkstraat 24
Telefoon 22 06 na 18.00 uur 47 55

VOOR UW GEHELE INTERIEUR VERZOR-
GEN WIJ 'T

Schilderwerk
Muurverf werk
Behangwerk
Vloerbedekking

Technische gegevens:
1289 cc-54 DIN pk-
140 km/uur.

GRATIS: Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-
boek. Met foto's In veel kleurendruk. Renault geeft waar voor z'n geld.

C. J. PA AP

voor al uw wanden
Bel nu 22 06 of 4755

WINTER SUBSIDIE REGELING
f 20,- p. dag bij minimaal 3 werkdagen.

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

RENAULT



vrijdag 29 november 1974

het was met reisje wel... omroepers.;•.-< pmraejjers

SARAUEVO

-Onder deze kop geeft onze basketball-
medewerker Jan Termes zijn impressies
weer van de trip die Typsoos/Lions met
de vervoermiddelen van deze eeuw m aak-
te naar Joegoslavië om de return te spe-
len tegen Bosna uit Serajewo voor de
Europacup. Nadat alle reishindernissen
in de lucht en over land zijn genomen
gaat Typsoos roemloos ten onder. Wekt
dat na het relaas van Jan Termes nog
enige verbazing ?

't Stond allemaal zo mooi in het program-
ma.
a.s. Maandag om half één op Schiphol
zijn, om drie uur landen we op het vlieg-
veld van Zagreb en daarna gaat om half
acht een toestel van de binnenlandse
luchtlijn naar Serajevo en zitten om ne-
gen uur aan de maaltijd in hotel in die
stad.
De hele ploeg zat geprikt en geprezen
om twaalf uur op Schiphol, 't Bord gaf
een uur vertraging aan voor het toestel
uit Joegoslavië. Geen nood, een rondje
van de baas en de kaarten werden ge-
schud. Om vijf uur nog geen beweging
bij pier A 11.
Zes uur een stem door de ding-dong:
'De vlucht naar Zagreb is vervallen'. De
juffrouw aan de balie kan er ook niets
aan doen, de velden zijn door de mist
niet toegankelijk en ze zijn er nog niet
zover, dat ze daar de benodigde appa-
ratuur voor binnenpraten hebben.
Conclaaf van het bestuur, hoe stel je een
wedstrijd in Joegoslavië uit 7 Bel maar
eerst de bond van basketballers. Het ant-
woord is zoals gebruikelijk in wat ande-
re situatie's, we zijn wel uw bond, wij
wijzen op de kassa, maar verder is onze
naam haas. Bel de Europese bond maar.

de FIBA, die organiseert de europacup.
Fijn zo'n bond.
Frau Ursula de Fiba uit München.
'Ist Herr Jones da, oder der vice-president
Herr Stancovic. 'Nein, beiden sind nicht
da, Ueber eine Stunde nochmals anrufen
bitte'. Jongens, een uurtje wachten, dan
maken we de afspraken voor morgen ge-
lijk rond.
Eerst eens kijken of de tickets omgeruild
kunnen worden. Dat kan zomaar. Herr
Stancovic aan de lijn. 'U speelt die wed-
strijd daar in Serajevo en hoe u er komt
interesseert me niets. Mist 7 , dan gaat
u maar met de trein. 'Die vent is mal,
hij kan wel zeggen ga maar op de fiets'
Toch maar even het spoortje opbellen.
'Hoelang duurt het met de trein naar
Begrado en omgeving ? Anderhalf tot
twee dagen,zegt het spoor.
Je ziet het, dat is niks. Hoe laat vertrekt
het vliegtuig morgen. Half negen. Jon-
gens, we gaan vanavond naar huis en
morgen vroeg om half acht weer allen
hier. Herhaling van de vorige dag, alleen
het toestel staat al aan de pier, maar
alles zit dicht en landen is niet mogelijk.
De sfeer wordt hangerig. Als het toe-
stel vandaag niet vertrekt, bekijken ze
het maar en gaan we naar huis.
Om twaalf uur plotseling de juffrouw
door de microfoon 'Passagiers voor het
toestel naar Zagreb en Belgrado instap-
pen. De vlucht gaat voortreffelijk. On-
derweg zegt de piloot 'We gaan eerst
naar Belgrado, want daar zijn meer pas-
sagiers voor. 'O.K.' zeggen we, dan stap1-
pen we daar maar uit en dan zoeken
We vanuit Belgrado verbinding' zeggen
we, op de kaart kijkend. Het busje rijdt
ons naar het stationsgebouw, vol met

donkere mannen in pakken met strop-
dassen. De lucht is bezwangerd van
zware sigarettenrook. 'Wanneer mogen
we door de kontrole, vragen we. 'U maq
er hier niet uit', zei een pinnige juffrouw
'u gaat weer terug in het toestel en in
Zagreb mag u eruit. 'Er staat toch op on-
ze,tickets ook Belgrado', dat is dan
een fout van de K.L.M.
Nou, dan maar weer terug, Mogen de
koffers ook terug in het vliegtuig. Dat is
dan fijn.
'This is your captain speaking, etc.,'om
half vijf landen we in Zagreb.Dag K.L.M,
we wachten nu op de JAT van half acht
naar Scrajovo. We gaan door de kontrole
waar iedereen nauwkeurig werd beke-
ken. Eindelijk weer een echte grens,
waar je stevigheid aan hebt. Gary krijgt
zijn tas terug in de bagageruimte via de
bekende lopende band. Hij ziet een gat
in zijn niet gesloten tas en 't bleek dat de
kamera weg was. Gary heeft zijn kon-
klusie al klaar 'This is a country of
thieves' en daar was hij niet meer van
af te brengen.
'Eten en om zeven uur in de hal voor
gat drie'. De kantine is smoorheet
In Zagreb moeten ze toch nog wel een
beetje duits verstaan. Ze hebben ten-
slotte deel uitgemaakt van de Ham-
burgse monarchie, en volgens zeggen
houden ze daar niet zo erg van in Bel-
grado.
De vliegtuigen naar Dubrovnic en
Split zijn vertrokken. Naar Serajevo,
Neen, dat hoort u om acht uur. Om
kwart over acht volgt het bericht, dat
het vliegtuig naar Serajevo is korren te
vervallen.
'Jongens, zullen we er niet mee afnok-
ken en naar huis gaan, deze hele trip
mag niet van God of zoiets'.
'Ben je gek, we gaan spelen', riep de
aanvoerder 'we zijn nu al zover'. Kof-
fers pakken en met de bus naar het
station dan. De overvolle bus rijdt snel
door de donkere buitenwijken van de
stad, en staat om negen uur precies
voor het station. Gebeld voor kaartjes,
die zowaar al klaar lagen en hopla-boem
op het tweede perron in de lange trein,
met zowaar nog een echte locomotief.

Na een kwartier zet de trein zich in
beweging. 'Hoe laat zijn we op de plaats
van bestemming ? ' Om een uur of vier'
begrepen we van de kondukteur. 'Dat
is ook mal' zei een van de spelers, ' die
rijden hier ook 's nachts'. Iedereen had
gezorgd, dat zijn plaats zo groot moge-
lijk was, want met z'n drieën in een
coupé kan je nog wat slapen. De lange
trein sjokt gemoedelijk over de rails.
In het donker lijken de dorpen wat slor-
dig en haveloos, 't Barst in het begin
van de route van de kolenmijnen. De
eerste uren zijn rumoerig, iedereen
loopt heen en weer. Voorin kan je bier
verkrijgen, gelukkig maar, want we ster-
ven bijna van de dorst.Er waren tien
kondukteurs in de trein om op de kaar-
tjes tp letten. Na zes kompartimentcn
doorgeschud te hebben kwamen we in
de restauratiewagen. Nogal smerig. De
ketel voor warm stond op een piritus-
brander. In de hoek stond worst en

brood uitgestald. We konden er geen
honger van krijgen. Op de terugweg
naar onze coupé was een tussendeur
op slot. We konden er niet lang blij-
ven staan met onze flesjes in de armen.
Het tochtte verschrikkelijk, want er
was een buitendeur in het duister ge-
vallen. Een kondukteur stond te ru-
zien met een vrouw. Tenslotte maakte
hij de tussendeur open. De meeste rei-
zigers gingen slapen. Om vijf uur wer-
den de meesten van ons wakker. Om
half zeven veronderstelden we, dat we
nu toch wel in de buurt van aankomst
moesten zijn. Tien over zeven, zei de
kondukteur. Om acht uur arriveerden
we op het station. Het team was gebro-
ken. Met de taxi naar het hotel, mis-
schien kunnen we dan nog een paar
uurtjes pitten. Om half vijf een lichte
maaltijd en dan naar de sporthal. De
training moest vervallen, want dat had
geen zin meer.
Om zeven uur vertrekken we. De hal
maakte deel uit van een groot tentoon-
stellingskompleks. Het is geschikt voor
vijftienhonderd man. Het is er bloed-
heet. We deelden stickers uit en gooi-
den naaigarmtuurtjes in het publiek. Ze
zijn daar kennelijk gek op, zelfs grote
kerels vroegen om stickers.
Ziezo daar konden we geen kwaad meer
mee.
De wedstrijd begint en de eerste tien
minuten liep het mooi gelijk op met Bos-
na. Even een glimp van hoop De
scheidsrechters kwamen uit het oost-
blok.rasechte thuisf luiters, maar daar
waren we op voorbereid. De Joegosla-
ven startten een press. Onze ploeg wan-
kelde van vermoeidheid. De coach wis-
selt. De achterstand groeit echter. In de

TE KOOPgrammofoonpla-
ten talencursussen Frans,
Duits, Engels en Spaans ge-
heel kompleet f 40,- per
kursus. Tel. 070-461307
of 652405.

INCIDENTEEL gebruik van
keramische overn gevraagd.
Yvonne Schoorl, tel. 36 44.

H.H. Café - Restauranthou-
ders,

KAARSEN
tegen grote korting (25 tot
40 °/o beneden winkelwaar-
de)
Tel. 02507 - 29 13.

OOK VOOR PARTIKULIE-
REN.

TE KOOP LEGPUZZELS
Zo goed als nieuw, a 3 gul-
den per stuk. Min. afname
15 stuks. Tel. 51 74.

Aangeb. gas kachel merk
DRU (Vermeer) cal. 12.000
en klein gaskacheltje l .200
cal. pr.n.o.t.k. Tel. 4731.

TE KOOP Gevr. staande of
wandschemerlamp. tel. 6783.

Mevr. Lammers vraagt een
huishoudelijke hulp. Beatrix-
plantsoen 11, tel. 5784.

TE KOOP een nieuwe engel-
se natuurmethode les. Tel.
6866.

CARMEN EMANUELS
is weer begonnen

in het Gemeenschapshuis met

Soul - dans - lessen
woensdagavond:
beginners: 7 - 8.30 uur en
gevorderden: 8.30- 10.00 uur.

rust keken we tegen een achterstand
van twintig punten aan.
In de tweede helft joegen de tegenstan-
ders in hoog tempo door. Onze ploeg
gaf dapper partij, maar ze lopen
op hun tandvlees en konden de basket
nauwelijks raken. In de laatste periode
ging Bosna nog zone spelen voor fast-
breaks. We konden het niet waarderen
zo'n killing mentaliteit. Het eind. Toch
nog drie en tachtig punten gemaakt.
We hebben waardering voor de jon-
gens. Dobre '

HALF - VRIJSTAAND
WOONHUIS

a.d. Paradijsweg te koop aan-
geboden. Bevat: kamer-en-
suite, W.C., keuken en ber-
ging. boven: 4 sip. kam.
W.C. en berging, bevloerde-
vliering. Leeg te aanv. Koop-
som : f 85.000,--. Inl. Mak.
S. Attema & Zn. Hogeweg
64-66 tel. 27 15

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flemingttraat 146 tel. 5185
Madlieh gedipt, pedicure van
het Elliabeth Gaithuii behan-
deiing ook aan huil. Bij geen
gehoor ballen na 19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A.
Leidsevaart 82, tel. (023)

31 6092 • Haarlem

brief
De gemeente Zandvoort heeft plannen
het Kostverlorenpark aan te kopen
voor woningbouw en wegenaanleg staat
erin het H.D. van dinsdag 26 novem-
ber. Voor woningbouw zal dit unieke
duingebied met zo'n prachtige flora
worden geëgaliseerd (in korte tijd me-
chanisch gesloopt), waar de natuur
honderden jaren over heeft gedaan. Dan
zal Zuid-Kennemerland en vooral
Zandvoort weer een natuurreservaat
armer zijn. De mens maakt zelf deel
uit van de natuur en is van haar afhan-
kelijk. Het bestanddeel van de lucht
die we inademen (zuurstof) wordt
door de planten gemaakt. Als er geen
planten waren, zou de zuurstof opra-
ken en zou het leven niet meer moge-
lijk zijn. Het behoud van de ons reste
rende natuur werd vrijwel door alle
politieke groeperingen in hun verkie-
zingsprogram opgenomen. Het veilig-
steUen ervan is dan ook hun plicht.
Want wie zijn miljeu bederft, bederft
zichzelf.
Wie meewerkt aan natuurbehoud, werkt
mee aan zichzelf en zijn medemens.

J.L.G. NIESSEN.

GESLAAGD VOOR EKSAMEN

Vorige week slaagde onze plaatsgenote,
mej. K.J.van Loon, voor het Imevo-
eksamen dierensssistente
Onze felicitaties.

burgerlijke stand

20 november - 26 november

Geboren: Johannes, zv, J. v. Wester-
Ipo en J.A.A. v.d. Noort.

Ondertrouwd: Jan Jozef Anton Wij-
ker en Helena Bertha Maria Elisabeth
Molenaar, Petrus Ferdmandus Vasten-
houw en Ruby Lucia van Groot Batta-
vé.

Gehuwd: Frans Kammeijer en Ga-
brielle Monhof.

Geboren buiten de gemeente: Isma-
relda Modesta Angel ica, dv, J. L. Vro-
lijk en A. van Duivenboden; Sanne, dv,
FJ.W. v.d. Heide en C.L. Raebel; Petro-
nella Ellekana dv. A, Lancee en G.H.
Iseger; Tamara Charissa Virgina dv, J.
M.M. Vossen en R.M. v.d. Ende; Jacob
Hendrik Parrisch zv. C.J. Hessels en D.
W. Boersma; Leo zv, L.J. Groenestein
en H.L.T.J. Heijdendaal.

Overleden buiten de gemeente: An-
na de Graaf, oud 69 jaar gehuwd ge-
weest met P. Keur; Theodorus Maria
van Haaster, oud 63 jaar.



- Simca-Matr a-Simbeasn
<& ZAMDVOORT O25O7-2345

VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

^s^

heden- en morgenavond 30 november
voert de toneelvereniging

in de "Krocht" op het geheimzinnige blijspel :

"IK ZIE, IK ZIE, \
WAT JIJ NIET ZIET'j

DOOR : NOËLCOWARD

De ïegie berust bij NICO SCHOLS

Hedenavond is de helft
van de
progranimaverkoop

VOOR:

iels a&islers das een stropdas,
Iheemuis §f ri&lsetetsaii.

i eesss een LESKAART of

i

Gezinsab. 1/2 jaai geldig f 125,--
Persoonlijk ah f 6Ö,~
Leskaart A f 50,--
Leskaort B f 25,-
Ket iBScnrijven voor nieuwe lessen is weer mogelijk voor kinderen
v a. 4 3 aar
NIEUW. *Tanst (ie bestaande lestijden fö er nu ook een KLEUTERLES
op ma., di en donderdag van 17.15-17.45 uur.

Voncieliadn 57

Telefoon 02507-21 70

heeft enige speciale

Sinterklaas- aanbiedingen

Kinderjacks NU f 19,95
Damespantalons.. . .-NU f 34,95
Dames spencers NU. .... f 9,95
Sokken groot assortiment 2 paar f 4,50

HELANCA trainingspakken TIJDELIJK
20o/o VOORDELIGER

Uw inleveringsadres voor
LOTTO en TOTO

'HENNY" Grote Krocht 29

VOOR WELKE Oüt^l U OOK RIJDT
B

C-OLDEN EAGLE dealer voor Chevrolet, Buick en Oldsmobiles

ADRES VOOR GOEDE HAARVER2ORGLSG

HOGEWEC 27
9

Telefoon 6969 4
a!

SINTERKLAAS houdt het
hoofd KOEL

en de voeten warm met
PANTOFFELS VAN

BIEDT AAN DOOR INRUIL VERKREGEN:

Schoenhandel Zandvoort

uvt vsrtrcstsa
KAMERLINGH ONNESSTRAAT 15 ZANDVOORT - NOORD

TELEFOON 5346

Opel Kadett '70
Opel Kadett '72
Opel Ascona '71
OpelManta'73
Opel Rekord '73
Opel Commodore '68
Opel kadett caravan '70

P'

r/,^3

WEIDE MODEWERELD in "BEACH - I
Passage 24 Zand voor

MODIEUSE lange en halve lange rokken in jersey, trevira, corduroy en
fluweel.
TEVENS viorte tinneroy pakjes bestaande uit: rok met bijpassend ncjje
voorzien van schootje.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

IN VERBAND MET SINT NIKOLAAS IEDERS KOOPSTER S£N
SUPRÏSE (geldig t/m 7 december)

-IW£S?il
•s^^T-pi®aïïSfi^j-s^

TE KOOP mercedes.type
190. wit grijs, motor gerev.
1969, f 200,--. Brieven on-
der nr. 8900.

WOONRUIMTE
TE HUUR GEVRAAGD,
voor perm., 2 a 3 kamers
met keuken. Tel. 35 80.
Kerkstraat 11

IIP

Kunstschaatsen en noren nu met 10%
Adidastassen zwart nu met 10%

Div. spellen o.a. domino - kwartet - bingo en
mens erger je niet nu met 10%

KSnderpuil - blouses - spencers - wanten 10°/o
Ktnderjacks div. kleuren nu voor 25,-̂
Voötbaïschoenen, Quick nu met 10%

Voetbalschoenen, Cruyff-Barcelona 91,— nu 75r
Trainingspakken div. kleuren 69,95 nu 49,95

HALTESTRAAT 35 TELEFOON 02507-5S38

De vereniging tot het Welzijn der Dieren
heeft het plan opgevat, in het voorjaar een
bazar te organiseren, waar ook de artikelen
van de "Zilvervlootaktie" zullen worden
verkocht.
Iedereen die voor deze bazar iets maken of
geven wil, kan dit afleveren aan de onder-
staande adressen:
Mevr. Smorenburg, v.Leeuwenhoekstraat 15
Ivtewr. v.d. Meer, Lorentzstraat 270
Mej. Zuidhof, v. Galenstraat 42
Mej. Jansen, Brederodestraat 55
waar alles in dank zal worden aanvaard.

LAAT U HET ONS EVEN BIJTIJDS WETEN.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

UW TRAP BEKLEDEN ?
vcaag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

s t e n c i l w e r k
J. S IJ T S M A

VAN L E N N E P W E G 75

TE KOOP org. prachtige
FRIESE STOELTJESKLOK
kompleet met wekker moet
schoongemaakt worden
f 1.500,--. Grote lange hol-
landse kwikbarometer f.
750,- en plm. 1000 div.
munten vanaf anno 1790
f 500,--. tel. 070-461307
of 652405.

WINKELMEISJE GEVR.
met spoed. Goed loon, 5
dgn. werkweek of part-time-
ster voor vrijdag of zaterdag-
Slagerij Vreeburg, Haltestr,
54, telefoon 24 51.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleU'
ter, peuters, tieners en gro
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1-3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

UW GORDIJNEN MAKEN
komt u eens met ons pra-
ten.

KUI K-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975
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ohvz. bracht
klassieke komedie
goed over 't voetlicht
Vrijdagavond bleek in Verenigingsgebouw
'De Krocht' dat Noël Coward's 'Blithe
Spirit' nog steeds in staat is liefhebbers
van toneel een paar genoegelijke uurtjes
te bezorgen. Ondanks de handikap van
een slecht bezette zaal, veroorzaakt door
het televisiegebeuren 'Geven voor Le-
ven', waarvoor de uitvoerende toneel-
vereniging 'Op Hoop van Zegen' de helft
van haar recettes beschikbaar stelde,
werd het toch wel een geslaagde voor-
stelling.

Over de inhoud van 'Ik zie, ik zie wat
jij niet ziet', zoals de nederlandse titel
luidt, kunnen we kort zijn. Deze is, dach-
ten we, genoegzaam bekend: Charles
Condomines, na het overlijden van zijn
vrouw opnieuw getrouwd^krijgt tijdens
'n spiritistiese seance met haar kontakt.
Daar zij, Elvira, alleen voor hem zicht-
baar is, ontstaan de meest gekke situa-
ties. Zijn huidige echtgenote Nancy pro-
beert deze onwelkome onzichtbare gast
kwijt te raken, verongelukt, 'gaat over'
zoals dat in okkulte kringen heet en
ook zij verschijnt weer, nu als bondge-
note van Elvira, in de echtelijke woning.

mevr, kraan • meeth
De komiese verwikkelingen en de
geestige dialogen werden door het pu-
bliek duidelijk gewaardeerd. Wat ons
deze avond trof was een plezierig kón-
takt tussen de spelers en de schaarse
bezoekers die zich, naar het ons voor-
kwam, bewust mild hadden opgesteld,
ook ten opzichte van de niet feilloze
rol kennis.
Wat de medewerkenden betreft, per-
soonlijk genoten wij het meest van Jo
Bisenberger-Kromhout als het medium
Madame Arcati, waarvan ze met haar
natuurlijk spel, haar manier van zich
bewegen en haar kostelijke mimiek een
verrukkelijke'typering gaf. Onmiddellijk
hierna noemen we Riet Rooth-Slegers,
die na een aarzelend begin direkthaar
zelfvertrouwen kreeg en de rest van de
voorstelling bleef boeien in haar weer-
gave van Nancy. Heel geslaagd vonden
we het debuut van Pieter Joustra. Zijn
sympathieke vertolking van dokter
Bradman doet vermoeden dat 'op Hoop
van Zegen' nog veel van hem mag ver-
wachten. Henk Spierieus wist de akteur
Charles Condomines goed te treffen
maar wanneer hij aan zijn artikulatie
en uitspraak wat meer aandacht had
besteed zou dit zijn presentatie beslist
ten goed zijn gekomen. Het klinkt
paradoksaal, maar de door Ada Timmer
gebrachte Elvira was beslist geloofwaar-
dig. Sylvia Holsteijn-Steenman paste
als het dienstmeisje Edith heel goed
in het geheel. Ankie Joustra-Brokmeier
had tot taak de tuttige mevrouw
Bradman gestalte te geven, iets waarin
ze naar onze mening niet helemaal
slaagde. Nico Schols, die als regisseur
debuteerde, leverde een knappe pres-
tatie. Het feit trouwens dat een des-
kundige als voorzitter Bisenberger
hem hiermede gelukwenste, zegt ge-
noeg.
Daar meestal niet op de voorgrond tre-
dende zaken als kapwerk, grime, licht
e.d. in dit stuk heel erg belangrijk wa-
ren geven we in ekstenso een opsom-
ming van hen die hier achter stonden:
Jan Katee (kapwerk en grime). Frank
van Nunen (licht en geluid), Henriette
Brokmeier-Cohen (rekwisieten), Emmy
Schols-van Brero (kostuums, terwijl
Betty van der Kar de steun en toever-
laat in het souffleurshokje was. Wim

nieuws
kort & klein
• De bevolking van Zandvoort heeft
voor de aktie 'Geven voor Leven' wel
zeer ruim in de buidel getast. Door de
kollektanten(trics) werd ruim honderd-
duizend gulden ingezameld. Vrijdagnacht
werd een bedrag van f 102.935,- ge-
noteerd door de tellers van het
plaatselijk aktiekomité. Een geweldig
resultaat dank zij de inspanning van
de organisatoren, hun medewerkers(sters)
en de vrijgevigheid van de inwoners
van de gemeente

• Het ziet er naar uit dat dit jaar geen
kerstetalagewedstrijd onder de zand-
voortse winkeliers wordt gehouden.
Het huidige kerstétalage-komité heeft er
de brui aan gegeven en besloten zich-
zelf op te heffen. De leden hebben
zich tijdens de onlangs gehouden bij-
eenkomst van de middenstandsfedera-
tie gestoten aan enkele naar hun oor-
deel negatieve opmerkingen over de
jaarlijkse kerstétalage-wedstrijd. Daar-
door hebben zij de indruk gekregen
dat hun werk, dat zij zes jaar naar bes-

te weten hebben uitgevoerd, niet op
prijs wordt gesteld.
Het komité, tevens jury, bestond uit de
heren J.J.Pas, L.S. Dikker, J. Eijlders,
MJ. Methorst en mej. B. Roozen.

• Tijdens de hevige rukwinden in de
nacht van woensdag op donderdag
dreigde het dak van het zusterhuis
op het terrein van het revalidatiecen-
trum 'Nieuw Unicum' aan de Zand-
voortselaan het te begeven. De zand-
•voortse brandweer moest er aan te
pas komen om de dakbedekking met
zandzakken op z'n plaats te houden.
Onder druk van de zware storm brak
de mast van de klok op het perron
van het busstation aan de Louis Da-
vidsstraat. De klok werd totaal ver-
nield.

• Morgenavond komt de kommissie
van advies en bijstand van sociale za-
ken en volksgezondheid in openbare
vergadering bijeen in het gemeente-
huis. De leden van de kommissie zul-
len o.m. van gedachten wisselen over
de door het kollege van b en w voor-
gestelde uitbreiding van het sportvel-
denkompleks 'Duintjesveld' op het
binnenterrein van het circuit. De ver-
gadering begint om 8 uur.

ÉÉN VAN DE GEESTEN

Sluys Sr. had voor een passend engels
dekor gezorgd.

Na afloop van de voorstelling, die werd
bijgewoond door o.a. gemeentesekre-
taris Hoogendoorn en het raadslid Cou-

Foto Frans van Loon

vreur, beiden vergezeld van hun echtge-
noten, richtte de heer Bisenberger tot
alle medewerkenden woorden van
dank, die hij onderstreepte met het
aanbieden van fraaie bloemen aan de
vrouwelijke spelers.
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strandschap is bezorgd
over honden en speedboten

-Het instellen van een naaktstrand,
waarover de lezer in de koerant van af-
gelopen vrijdag uitvoerig werd geinfor-
meerd, vormde de hoofdschotel van de
openbare vergadering van het Strand-
schap Zandvoort j.l. donderdag in het
gemeentehuis. Maar er kwamen ook
nog een paar andere zaken aan de orde
waarmee de strandschappelijken zich

'bezighielden. Zoals de verbodsbepaling
in de zomermaanden met honden aan
het strand te verschijnen

Eén der leden van het schap konstateer-
de dat het verbaliseren van strandbezoe-
kers die hun viervoeters toch hadden
meegenomen, bitter weinig effekt sor-
teerde. In 1973 waren aan het strand
tegen hondenbezitters 216 processen
verbaal opgemaakt en dit aantal was het
afgelopen seizoen gestegen tot 223.
Dat was de voorzitter van het strand-
schap, de heer Nawijn, ook opgevallen.
Hij wilde eens gaan praten met het
openbaar ministerie in Haarlem. 'De

minimale geldboete, zei de heer Nawijn,
'welke door de officier van justitie in
dit soort gevallen wordt geëist schrikt
de mensen niet af.
De afgevaardigde die over de honden be-
gonnen was had niet veel op met een ge-
sprek met het openbaar ministerie -de
rechtelijke macjit is weinig toegankelijk
voor inspraak- maar zag meer in het
uitoefenen van politiedwang. De honden
zouden van het strand moeten worden
verwijderd. Maar dan moeten we ook
voor de opvang zorgdragen, merkte de
heer Nawijn op, en dat geeft nogal wat
problemen t.a.v. de huisvesting van de
dieren en het toezicht. Je moet het be-
heer over een komplete kennel gaan
voeren. Hij wilde toch liever eerst eens
kontakt opnemen met het openbaar
ministerie. Zo'n gesprek zou een oriën-
terend karakter kunnen dragen zonder
in details of bijzonderheden te treden.
Het Strandschap toonde zich nogal be-
zorgd over de speedboten die een ge-
vaar opleveren voor baders en zwemmers
in zee. Voorzitter Nawijn wees er op
dat deze boten op een bepaaTde afstand
van de kust moeten blijven. De amster-
damse vertegenwoordiger in het schap
bepleitte de aanwijzing van speciale af-
vaart- en landingsplaatsen en lage snel-

heden bij vertrek en aankomst van de
boten. Dat laatste zou men nauwelijks
kunnen kontroleren, dacht voorzitter
Nawijn. Eén van leden van het schap
stelde daarop voor een verbodsbepaling
voor speedboten in het leven te roe-
pen, zoals die ook van toepassing is
voor de binnenwateren van de provin-
cie. De kwestie zal nog nader onder de
loep worden genomen alvorens tot maat-
regelen tegen speedboten over te gaan.
De rapporten van de Zandvoortse Red-
ding'sbrigade en van de strandpolitie blij-
ken in bepaalde gevallen nogal van el-
kaar te verschillen, stelden aan het be-
gin van de vergadering de zandvoortse
afgevaardigden in het schap, de heren
Attema en Van As, vast. Zo wordt m
het rapport van de brigade geklaagd
over honden die strandbezoekers aan-
vallen en verwonden, terwijl de politie
er met geen woord over rept.
Voorzitter Nawijn had er geen eksakte
verklaring voor, maar hij veronderstelde
dat in voorkomende gevallen eventuele
schade onderling wordt geregeld. En
dan volgt er uiteraard geen klacht bij de
politie, zei hij, Aan het slot van de bij-
eenkomst nam de heer Nawijn met
enkele woorden afscheid van de verte-
genwoordiger van Amsterdam, welke in
verband met zijn pensionering het strand
schap gaat verlaten.

voor
abonnement
tellen 2185
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omroepers familieberichten

Hier ziet men ze samen op een plaatje van fotograaf Frans van Loon -de
drie nieuwe aankopen van de zandvoortse vrijwillige brandweer. Op de voor-
grond de meterslange hoogwerker, op de achtergrond de gekombineerde
lage-hoog drukspuit en daar tussenin de poederaanhangwagen.
Zaterdagmiddag werden zij de volke getoond en gedemonstreerd tijdens de
jaarlijkse 'open dag' van de brandweer. In de Zandvoortse Koerant van a.s.
vrijdag meer over het korps vuurbestrijders.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telt'foon 4365

Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Moerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02988-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10-17 uur vrijdags tot
21 uur.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

AANGEB: Sinterklaas en
Zwarte Piet op bezoek a
f 15,--Tel. 3929.

Hulp in de huishouding ge-
vraagd voor enkele ochten-
den per week. Fam. Jubels
tel. 59 10, Dr. Gerkestr. 149.

Met droefheid geven wij kennis van het
overlijden van onze lieve Moeder en
Oma

MEVROUW E.C. DUKKERS -
VAN DEN BONGARDT

Wij zijn God dankbaar dat wij haar zo
lang, in zulk een goede geestelijke ge-
gezondheid in ons midden mochten heb-
ben.
Zij werd 89 jaar oud.

Namens ons Allen:
F.M. Dukkers

Zandvoort, 28 november 1974.
Zuiderstraat 7
Wij hebben haar ter ruste gelegd bij onze
,in 1924 overleden vader, op de begraaf -
plaats van de parochiekerk St. Agatha te
Zandvoort.

Geheel onverwachts is van ons wegge-
pomen onze lieve

MARKANTON
geboren 6 augustus-1974.

C.G.H. Sabelis
H.C. Sabelis - den Duin

Zandvoort, 27 november 1974.
Stationsplein 17/3

De begrafenis heeft in stilte plaats gehad.

TE KOOP mercedes, type-
190, wit-grijs, motor gerev.
1969, f. 2000,-. Brieven
ondernr. 8900.

Haltestraat 10 Zandvoort Tel 02507-2005

s Royal Albert Royal Leerdam W.M.F
*******•********••*«**«•«*•*•*****t******»*»*

nieuws
kort & klein
• Zondagavond zijn twee inwoners van
Zandvoort door drie nog onbekend ge-
bleven knapen beschoten toen zij over
het voetpad achter de algemen be-
graafplaats liepen, Beide mannen een
29-jarige chauffeur en een 28-jarige elek-
tromonteur kregen de schutters na een
achtervolging wel te pakken maar na
een korte worsteling -waarbij de mon-
teur een klap met de kolf van de wind-
buks opliep en de chauffeur aan zijn
arm werd gewond- wisten de jongens
te ontkomen. Hun leeftijd wordt geschat
op ongeveer zeventien jaar. Over het
motief van de schietpartij tast men
volkomen in het duister^De recherche
stelt een uitgebreid onderzoek naar '
het gebeuren in.

• In één van de voorgaande edities van
de koerant werd de oprichting gemeld
van een aktiekornité dat zich ten deel
stelt in Zandvoort permanent een zie-
kenauto te stationeren. Inmiddels is
een 'Stichting Ambulance Zandvoort'
in het leven geroepen om dit projekt te
realiseren. Deze heeft een rekening bij
de AMRO-b'ank geopend onder nr.
44.72.54.634 waarop gelden kunnen
worden gestort voor de verwezenlij-
king van een plaatselijke ambulance-
dienst!

a De algemen ledenvergadering van de
plaatselijke afdeling van de pvda, welke
vorige week donderdag zou worden ge-
houden, is verschoven naar 9 januari
a.s. De voor vorige week donderdag
vastgestelde bijeenkomst kon geen
doorgang vinden in verband met een
op dezelfde avond gehouden bespre-
king tussen het kollege van b en w en
een aantal leden van de noordbuurt-
raad.

Het bestuur van het

WITGELE KRUIS, afdeling Zandvoort
roept zijn leden op voor een vergadering in
het Gezondheidscentrum, Beatrixplantsoen l
op DONDERDAG 12 december a.s. om 20 uur.
Agenda: voorstel tot het aangaan van een fusie

met de plaatselijke zusterverenigingen

Het Bestuur

De besturen van de Zandvoortse kruisvereni-
gingen:

HET GROENE KRUIS
HET ORANJE-GROENE KRUIS
HET WITGELE KRUIS

maken bekend, dat zoals reeds eerder aange-
kondigd in het gemeenteblad van Zandvoort
van augustus 1974, de CONTRIBUTIE in-
gaande l januari 1975 tot f 25,- per jaar
wordt verhoogd.

BLAUPUNKT zwart-wit tv toestel, beeld
def ekt -prima geluid f 25,- .
ARISTONA video recorder, ongebruikt
zonder kamera met band f 1.000,--.

Na 18.00 uur,
Croese, Wilhelminaweg 31, tel. 37 85.

RENAULT
FOURGONNETTE
Ongeëvenaarde vering maakt
deFourgonnettegeschiktvoor
het vervoer van de meest
fragiele ladingen. Ideale
hoogte van de laadvloer
GRATIS: Haal bij ons het 124 pagina's dikke Renault-

(52 cm boven de weg). Vlakke
vloer. Handige laadklep. Ook
verkrijgbaar met zijruiten.
Benzineverbrulk bij
100 km/uur 1 op/15.

Technische gegevens:
845 cc-34DINpk-100 km/uur

^ boek. Met foto's in veel kleurendruk. Renault geeft waar voor z'n geld

autobedrijven rinko
Oranjestraat 2-12
Zandvoort
Tel. 02507-2323-2424

RENAULT
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notabelen
maken
-Nog niet zo lang geleden klom de
brandweerman, een slang als een slag-
zwaard in de vuist zoafs een ridder die
een vurige draak gaat bestrijden, op
een ladder naar boven om de vlammen
mores te leren. Nu krijgt hij door mid-
del van een hijsarm en staande op een
platform een lift naar de brand.

Waar blijft de tijd. De zware spuit hoeft
hij ook-niet meer naar boven te sjouwen,
want alles wat de vuurbestrijder nodig
heeft bevindt zich op het schellinkje
boven aan de hijsarm. Met knopjes en
hefboompjes wordt alles in werking
gesteld. Sinds kort beschikt de zand-
voortse vrijwillige brandweer -als enige
in de regio- over zo'n mooi stukje brand-
gereedschap uit de wondere wereld der
techniek. De aanwinst werd afgelopen
zaterdag vol trots door het korps gede-
monstreerd.
Er waren nog meer nieuwe aankopen
te bewonderen, zoals een gekombineer-
de lage-hoge drukspuit, een poederaan-
hangwagen en een Landrover. Maar de
meest imponerende nieuwkomer was
toch wel de in de inleiding beschreven
hijsarm -officieel aangeduidt als hoog-
werker- die de onlangs aan een muse-
um geschonken Ford-Ladderwagen uit
1936 gaat vervangen. Een mooi brok
techniek maar ook een mooi brok speel-
goed voor volwassenen. En die lieten
zaterdagmiddag hun jongensdroom in
vervulling gaan door zich omhoog te
laten hijsen.
Burgemeester A. Nawijn liet zich in
gezelschap van brandweerkommandant
K. Paap als eerste van de aarde verhef-
fen voor een kleine ruimtetocht. Bij
zijn behouden terugkeer toonde hij
zich zeer voldaan over de kwaliteiten
van de hoogwerker. Na hem maakten
de overige leden van het kollege van b
en w en een aantal raadsleden een
reisje omhoog. Sommige notabelen
hadden best een tweede of derde uit-
stapje met de hoogwerker willen ma-
ken, maar zij wisten zich te beheersen.
Zij beseften dat de aanschaf van het
materiaal, kosten incluis hoge-lage
drukspuit, poederwagen en Landrover
f 357.200,-, een hoogst serieuze aan-
gelegenheid was waarmee maar niet
naar hartelust kon worden gestoeid.

In de brandweerkazerne reikte bur-
gemeester Nawijn, in zijn funktie van
hoofd van de brandweer, diploma's uit
aan een tiental leden van het korps.

nieuws
kort & klein

Frans van Loon

hoogstandje
Een plechtig ogenblik dat werd gevolgd
door een niet minder plechtige over-
dracht van de sleutel van het nieuwe
materiaal aan kommandant.K- Paap.
Maar toen het ritueel achter de rug
was en het sein voor de demonstratie
werd gegeven, kwamen de aanwezigen
los. De gelegenheid om brandweerman
te spelen -wanneer krijgen volwassenen
en dan nog wel volwassen hoogwaar-
digheïdsbekleders zo'n kans- werd gre-
tig en met beide handen aangegrepen.
De brandweer hield er een nauwlettend
oogje op zodat alles zonder ongelukken
is verlopen.

waterstanden

L.W.

04.29
05.40
07.03
08.17
09.19

H.W.

21.40
23.00

12.40
13.33

L.W.

17.04
18.16
19.30
20.37
21.31

burgerlijke stand

Overleden: Elisa Clara van de Bon-
gardt, oud 89 jaar, gehuwd geweest
met F.J. Dukkers; Maria Geertruida
Visser, oud 87 jaar, gehuwd geweest
met A. Heuperman; Arie Visser, oud
65 jaar.

Gehuwd: Hermanus Adrianus Bernt-
sen en Cornelia Wilhelmina Noordenbos;
Arie Wakker en Cecilia Vernardina van
Weerdt; Michaïl Patellis en Anna Lies
Janssen; Jan Jozef Anton Wijker en He-
lena Bertha Maria Elisabeth Molenaar.

Geboren buiten de gemeente: Joyce
dv R.K. Paap en R.H. v.d. Mije.

Overleden buiten de gemeente: Eli-
sabeth Maria Kroese oud 84 jaar, gehuwd
geweest met H. Heijink.

voor
FIETSEN

en
BROMMERS

VER5TEEGE

• j.l. Dinsdag is in zijn woonplaats
Hoog-Keppel op 83-jarige leeftijd de
oud-hoofdinspekteur van de zandvoortse
gemeentepolitie, de heer G.J.W. Vreman,
overleden.
De heer Vreman begon zijn politionele
loopbaan als veldwachter in Winters-
wijk. In 1921 werd hij benoemd tot
adjunkt-inspekteur bij de zandvoort-
se politie. Twee jaar later volgde zijn
bevordering tot inspekteur. Van 1939
t.e.m. 1943 was hij plaatsvervangende
kommissaris van politie en van 1946
tot aan zijn pensionnering in 1952
hoofdinspekteur en kommandant van
het korps. Bij zijn afscheid tijdens een
buitengewone raadsvergadering ont-
ving de heer Vreman de zilveren pen-
ning van de gemeente en werd hij ge-
prezen voor zijn houding tijdens de
oorlogsjaren. Hij zou er in geslaagd
zijn de in Zandvoort gelegerde be-
zettingstroepen meerdere keren op
handige wijze te misleiden.
Na zijn afscheid vestigde de heer Vre-
man zich met zijn gezin in Hoog-Kep-
pel (prov. Gld.). De teraardebestel-
ling heeft gisteren plaats gevonden.

• De Kerkstraat winkeliers krijgen een
-doorslagggeverfde stem bij de besluitvor-
ming omtrent de toekomstige aanblik
van de straat. B en w van Zandvoort
hebben de eigenaars en eksploitanten
van de bedrijven een equeteformulier
toegezonden waarin zij zich kunnen uit-
spreken voor een trottoirloze sierbestra-
ting en een permanente afsluiting voor
alle rijdend .verkeer, of een eenvoudige
herbestrating met handhaving van de
trottoirs en het plaatsen van parkeerme-
ters buiten de zomermaanden waarin
de straat voor het verkeer is afgesloten.
Wanneer uit de opiniepeiling zou blij-
ken dat de meerderheid van de Kerk-
straat tegen de aanleg van een sierbe-
strating is, dan zullen b en w de ge-
meenteraad voorstellen te volstaan
met de herbestrating van de Kerkstraat.
Naar aanleiding van het opninieonder-
zoek van gemeentewege deelde een
woordvoerder van de Kerkstraatwin-
keliers ons mee dat er ook nog een
derde mogelijkheid is: de aanleg van
een aangepaste sierbestrating waar-
door de straat ook buiten de zomer-
maanden voor het verkeer toeganke-
lijk kan blijven. Want de meeste bedrij-
verv-80 °/o- voelen niets voor een
permanente afsluiting van de straat.
Dan zou het gedurende acht maanden
van het jaar een dooie boel worden,
vindt men.

0 Tekeningen van Jan Willem van Vugt
en keramiek van Kees van Rensen zijn
vanaf morgen, zaterdag 7 december, t.e.
m. 11 januari 1975 te bezichtigen in ga-
lerie Eijlders aan de verlengde Halte-
straat. De inleiding bij het werk van beide
kunstenaars wordt gesproken door bur-
gemeester Nawijn, morgenmiddag om
5 uur. De tentoonstelling is voor het
publiek toegankelijk van woensdag t.
e.m. vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur
en op de zaterdagen en zondagen

.van 13.00 tot 17.00 uur. Dit is de eer
ste ekspositie in de galerie onder de
nieuwe direktie van Walter Kamp.
Vroegere galeriehouder Eijlders blijft
als gastheer optreden.

• Het Zandvoorts Christelijk kinder-
koor geeft vrijdag 13 december a.s.
haar jaarlijkse kerstuitvoering in de her-
vormde kerk aan het Kerkplein. De lei-
ding is in handen van Bert van Laar
en medewerking wordt verleend door
Teke Bijlsma (orgel en vleugel), Simon
Butter (klarinet) en Ank Volkers (de-
klaratie). Programma's zijn voor f 2,~
op de avond van de uitvoering aan de
kerk verkrijgbaar, aanvang 8 uur.

• Wethouder I.M. Aukema van finan-
ciën, onderwijs en kulturele zaken is
verhinderd komende maandag zijn ge-
bruikelijke spreekuur te houden.

• Maandag en dinsdag vertolkten leer-
krachten van de zandvoortse basisscho-
len onder regie van Jos Dröse voor de
scholieren van de hoogste klassen het
sprookje 'Uzerlijm'. De opbrengst van
de laatste voorstelling was bestemd
voor de aktie 'Geven voor Leven'. Het
resultaat was een bedrag van f 550,-.
De opvoeringen voor de schooljeugd
werden georganiseerd door het Sint
Nicolaas komité. Dit komité haalde
het poppentheater van Jan Nelissen
naar Zandvoort voor het geven van
voorstellingen voor de kinderen van de
eerste en tweede klassen van de basis-
scholen. De kleuterscholen kregen be-
zoek van Sint Nicolaas in hoogst eigen
persoon. Uiteraard in gezelschap van
zijn Pieten.

Haarlem - Barteljorisstraat - tel. 023/320850 HRLTtSTR.IB - TEL : ZRKQVOORT
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groeten uit zandvoort familieberichten familieberichten

/ ~ / > - / « Ko-tiet'loi'Ctt- Xin hoort.
Een prentbrief-
kaart uit 1900,
waarop men in
Huize Frisia dui-
delijk het huis
van dokter Zwer-
ver herkent.

Na een moedig gedragen lijden is heden tot onze diepe droefheid van
ons heengegaan mijn lieve Man, onze lieve zorgzame Vader en lieve Opa

ENGEL KEESMAN

in de ouderdom van 85 jaar.

Zandvoort 5 december 1974
Van Lennepweg 85

C. Keesman- Hoogendijk
A.J.C. Bekebrede- Keesman
C. Bekebrede
Sonja

Vader ligt thuis opgebaard. Gelegenheid tot bezoek op zaterdag en
zondag van 14.00- 15.00 uur.
De teraardebestelling zal plaats hebben op maandag 9 december a. s.,
om 13.00 uur, op de algemene begraafplaats te Zandvoort.
Vertrek vanaf het sterfhuis circa 12.45 uur.

OJ e

a.s. zaterdag vieren

de heer en mevrouw A. KOPER

D. KOPER - de ROODE
Zr. Dinabronderstraat 12

hun 45 jarig huwelijksfeest

A.s zaterdag 7 december willen wij, hun dankbare kinderen, schoon-
en kleinkinderen dit heugelijke feit vieren.
Receptieadres: Grote krocht Gebouw,De Krocht" om 20.00 uur

-Tijdens de onlangs gehouden vergade-
ring van de Federatie Zandvoortse Han-
delsvereniging -rk. Hanze sloot de heer
Hilbers van de vvv een weddenschap
af met zijn buurman,dat het eks-raads-
lid Pas,wanneer hij even de kans kreeg,
een pleidooi zou houden voor de komst
van de roulette naar Zandvoort. De vvr-
man won zijn weddenschap -gen bier-
tje- want de heer Pas bracht zijn favo-
riete nummer ter sprake.
Maar de heer Pas is niet de enige die
dit onderwerp aanroert.

Nu binnenkort in ons land de eerste
officiële kasino's open gaan is een boek-
je over roulette op de markt gebracht.
Max Pam vestigt er in het weekblad
Vrij Nederland de aandacht op
en wat hij er over schrijft willen wij
onze lezers niet onthouden. Zandvoort
staat tenslotte op de nominatie een
kasino te mogen eksploiteren en enige
achtergrond informatie is welkom.
Max Pam schrijft: 'Het aardige van dit
soort werkjes is, dat zij onderling vrij-
wel inwisselbaar zijn. Het boekje met
de passende titel "Wijzer worden van
roulette', onlangs uitgegeven door Sari
Ridderkerk, verschilt wat de inhoud
betreft nauwelijks van Het Roullette-
spel met afteekeningen, tabellen en
eene Handleiding om dit spel zóó te-
spelen dat men zeker winnen moet',
van H. Strack, dat gepubliceerd werd
in 1858. Beide boekjes geven een op-
somming van de spelregels en een plat-
tegrond van de speeltafel en besluiten
met de raad dat men als roulettespe-
ler op tijd moet weten te stoppen. Nog
niet in een moderne versie is versche-
nen het boekje uit 1896 'Gouddorst',
van de hand van J. Pik. Deze auteur,
die de zaken wat geraffineerder aan-
pakt, laat de hoofdpersoon op smake-
lijke wijze tot in het kleinste detail de
regels en de mogelijkheden van rou-
lette uitleggen, maar hij doet dat om
de lezer te waarschuwen.

Tussen beschouwingen door als: '...hij
wil winnen, winnen, winnen! Hij wil
goud maken van zilver, als die andere
dwaas, die den steen der wijzen meen-
de gevonden te hebben; een louis d'or
omtooveren, louis d'or in bankbiljet-
ten van honderd franken. Maar wat hij
wil, willen alle spelers en niemand hunner
kan in zijn voornemen slagen, zonder het
verlies voor de anderen nog zooveel
grooter te maken/ Laat de heer Pik zijn
hoofdpersoon de Baron Von Hagen naar
hartelust en met veel plezier spelen. Een
dergelijk boekje zal straks, als de kasino's
draaien in'een aangepaste vorm ongetwij-
feld door een pretestants-christelijke geest
nog worden geschreven.
De konfessionele partijen zien de komen-
de vestigingen van de kasino's ook al staan
ze onder toezicht van de overheid, met enig
wantrouwen tegemoet. Weliswaar is het
niet te verwachten dat in ons land onge-
lukkigen slechts gekleed in een regenten,
de kasino's zullen verlaten, maar deson-
danks wil men waken voor al te grote tra-
gedies.
The psychology of gambling (1957) van
de amerikaanse psycho-analyticus Ed-
mund Bergler is één van de weinige seri-
euze pubfikaties, die het gokkentot on-
derwerp heeft. Bergler behandelde een
groot aantal verslaafde spelers en hij kwam
tenslotte tot een voor de psycho-analyse
zeer karakteristieke konklusie. Zijn kon-
klusie maakt trouwens direkt het grote
manko van de psycho-analyse zichtbaar,
die zou je kunnen zeggen, vervat is in het
begrip 'eigenlijk'. Iemand haat een ander,
omdat hij eigenlijk van hem houdt;
iemand is arrogant, omdat hij eigenlijk
verlegen is; iemand kan het vaderschap
niet dragen, omdat hij eigenlijk nog zelf
een zoon is. Volgens deze tamelijk meta-

fysische redeneertrant komt Bergler tot
de konklusie dat gokkers spelen om te
verliezen. Geen van de verslaafden is
werkelijk in staat om winst te maken. De
meesten dromen van een grote slag die zij
eens in hun leven zullen slaan en waarover
vele legendes de ronde doen, maar onder-
bewust weten zij dat zoiets dergelijks
vrijwel uitgesloten is. Elke winst wordt
onmiddellijk weer op 't spel gezet, tot
de volledige verpaupering volgt. Juist
hierin manifesteert zich het psychologies
verschil tussen het schaken en de roulet-
te. Het schaakspel is optimistieser van
aard, omdat het eindig is. Je kunt een in-

eanduoorrse hoeranr

nieuws
kort & klein

medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 7 en zondag 8 december:

Zr. B. Poldervaart, Kruislaan 54
Hoof dorp. Tel. 02503 - 6000

• Hetvvd-raadslid H.E. Bosman -zoon
van de vroegere gemeentesekretaris van
Zandvoort- heeft het kollege van b en w

spannende partij niet alleen tot een einde w schriftelijk verzocht de mogelijkheid

kerkdiensten

brengen, maar zelfs winnen en als afge-
rond stuk kan dat zeer bevredigend wer-
ken. De slachtoffers van het schaakspel
worden krankzinnig door het spel zelf.
Zij verpauperen doorgaans niet zoals de
beroepsgokkers. Het roulettespel heeft

te willen overwegen voor meerdere stra-
ten waar een éénrichtingsverkeer geldt,
fietsers toe te staan deze tracé's in beide
richtingen te mogen berijden. Dooreet
éénrichtingsverkeer worden, volgens
de indiener van het verzoek, de f iet-

een oneindig karakter. Wie zestig duizend sers gedupeerd. Zij moeten nu vaak
dollar heeft gewonnen, kan in principe
dit bedrag verdubblen of verzesendertig-
voudigen. Wereldkampioen roulette kun
je echter niet worden, wel kun je alles
üerliezen, ook al heb je jarenlang naar
een systeem gezocht. Vanuit psycholo-
gies oogpunt moet het gokken dan ook
worden omschreven als de volhnaakte
vorm van de misantropie. 'Wijzer worden
van Roulette', derhalve aanbevolen -
maaralleen voor volwassenen! aldus
Pam;

VOO»
•bonnemeat
btlbn 2185

fiets-tip: fiets-tip:

zorg dat u altijd een
reservelampje voor uw
achterlicht bij u heeft!

fietser, zorg dat u gezien
wordt: laat uw verlichting
kontroleren!

lange omwegen maken en hun bestem-
ming te bereiken en komen in verwar-
ring wanneer zij een voor hen minder
bekende route volgen. De uniformiteit
wordt door de fietsers 'als een onnodi-
ge beperking van hun verkeersmogelijk-
heden ervaren', aldus de heer Bosman
Tenslotte vraagt hij het kollege zijn
suggestie in de verkeerskommissie aan
de orde te willen stellen.

• Zoals in een der voorgaande num-
mers werd meegedeeld viert de sekreta-
resse van de middenstandsfederatie Zand-
voortse Handelsvereniging - rk Hanze,
mej. B. Roozen, a.s. maandag haar zeven-
tigste verjaardag. Mej. B. Roozen.die vijf
jaar gelden in verband met het berei-
ken van de pensioengerechtigde leeftijd
afscheid nam als adjukt-sekretaresse van
de Haarlemse Kamer van Koophandel,
ging het vanaf dat moment zeker niet
rustiger aan doen. Zij benutte haar or-
ganisatoriese en bestuurlijke kwalitei-
ten in dienst van het plaatselijke en re-
gionale bedrijfsleven, het toerisme en de
sport. Mej. Roozen werd 0.0. lid van het
initiatief-komité, de evenementenkom-
missie, de gemeentelijke kommissie
voor het midden- en kleinbedrijf en het
zeskampkomité.
Maandagavond biedt de middenstands-
federatie mej. Roozen in hotel Keur een
receptie aan tussen 20.00 en 22.00 uur.

• Op dinsdag 10 december a.s. zal
door een kleuter en een leerlinge van een
basisschool in Zandvoort nieuw-noord
de eerste steen worden gelegd voor de
bouw van een gekombineerde kleuter-
en basisschool aan de Flemingstraat.
Het zijn de 4-jarige Edwin Bracke en
de 11-jarige Yvonne de Jong die de
officiële handeling zullen verrichten.
De nieuwe school komt in de plaats
van de noodgebouwen waarin momen-
teel de mr. G.J. van Geuven Goedhart-
school en de kleuterschool 'Hummel-
oord' zijn ondergebracht.

GEREF. KERK
zondag 8 december:

10.00 uur: H. Wierda, kandidaat,
Haarlem.
19.00 uur: Idem, Huis i.d. Duinen.

HERV. KERK.
zondag 8 december:

10.30 uur Mej. Ds. K.E. Biezeveld.
JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel

NED. PROTESTANTENBOND
zondag 8 december:

10.30 uur: "Samen kerk-zijn"
mevr. ds. W.H. Buijs, ',mens-zijnin
de wereld van nu' n.a.v. Dag van de
rechten van de mens.

JEHOVA'S GETUIGEN
paradijsweg 16

zaterdagmorgen 9.30 uur en donder-
dagavond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE
Brugstraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS -KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.
m.v. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen ̂ 9.30 uur: misvoering
met samenzang.

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuiplein.
2525 opgeven van verhuur van vrije

woningen, flats en slaapkamers
met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-
weg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365 Bentveld
SAAB-service-dealer.

2323 Autobedrijven "Rinko"
off. Renauil dealer - off Ford
dealer. Oranjestraat 2-12

2754 Adm. Groene Kruis.



lions op schot
Eerlijk gezegd werd de wedstrijd tegen
het Amstelveense Smirnoff/ASVU door
Typsoos met gemengde gevoelens tege-
moetgezien.
Ondanks dat de studenten laag op de
ranglijst geklasseerd staan, was de
krappe zege van verleden jaar in de
sporthal Uylenstede moeizaam tot stand
gekomen en daarnaast had Smirhoff een
nieuwe amerikaan aangetrokken, Ed
Searcy, die, volgens pers en t.v. berich-
ten van vorige week, een zeer spektaku-
lair entree had gemaakt op de neder-
Landse sportvelden.
ASVU is dit jaar voorzien van de mede-
werking van een sponsor. Het binnenha-
len van deze wodka leverancier is bin-
nen de studentevereniging niet zonder
moeilijkheden verlopen. Een aantal le^
den heeft onmiddellijk de klup verlaten
en een nieuwe opgericht voorzien van
de prachtige en toepasselijke naam An-
tipoen.
Terug naar de wedstrijd. Het bleek dat
de bezorgdheid van de zandvoorters
geen grond had. Lions bouwde een voor-
sprong op die bij de rust reeds zeventien
punten bedroeg, 33 - 50. Last van Sear-
cy had men niet, Freeman had hem in
zijn zak.
Na de rust nog een klein offensiefje,
dat echter al snel vastliep. Het voor-
treffelijk draaiende team van Hennie
Blom tw. Kroder-Freeman-Bartolme-
Leysner-Hoeksema en Vrolijk bereik-
te in de twaalfde minuut zelfs een voor-
sprong van liefst twee en dertig pun-
ten. Reden voor Blom om zijn reserve
brigade in te zetten. Deze formatie kon
echter niet de honderd punten score
overschrijden. Eindstand 77 - 98 in
het voordeel van Typsoos.
Freeman 18—14 Bartolome 16 — 8
Kroder 5-8. Stand Typsoos 17 — 22
gelijk met Sperry op de vierde plaats.
A.S. zaterdag de toppper tegen Raak/
Punch om half negen in de Pelikaanhal
in Zandvoort;

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d.WERFF
Gaithultpltln-Tel. 212«

omroepers

VERLOREN
in omgeving Celsiusstraat:
gouden dameshorloge merk
Prisma. Tegen Beloning te-
rug te bezorgen: Boelage-
str. 18, tel. 43 50.

WONINGRUIL
AANGEB: eengezinswon.,
Middenmeer, 5 kam., c.v.,
keuken en bijkeuk., schuur,
2 tuinen, huur f 224,- p.m.
GEVR: kleiner huis, omg.
Zandvoort, huur tot f 260,-
Brieven onder nr. 9100 bu-
ro van dit blad.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

TE KOOP org. prachtige
FRIESE STOELTJESKLOK
kompleet met wekker moet
schoongemaakt worden
f 1.500,-. Grote lange hol-
landse kwikbarometer f.
750,- en plm. 1000 div.
munten vanaf anno 1790
f 500,-. tel. 070-461307
of 652405.

TE KOOPgrammofoonpla-
ten talencursussen Frans,
Duits, Engels en Spaans ge-
heel kompleet f 40,- per
kursus. Tel. 070 - 461307
of 652405.

De NAJAARSVERGADERING van het

GROENE KRUIS, afd. Zandvoort
wordt gehouden op donderdag 19 dec. a.s.
in het Gezondheidscentrum, Beatrixplant-
soen, aanvang 20.15 uur.

A G E N D A

1. Opening
2. Notulen
3. Ingekomen stukken
4. Contributie
5. Begroting 1975
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting.

ZANDVOORTER SLACHTOFFER VAN

VLIEGRAMP

Onder de 191 passagiers die bij de vliegramp met
een Martinair DC - 8 in Ceylon het leven
lieten bevindt zich de 48-jarige boordwerktuig-
kundige Johan G. Wijnands uit Zandvoort.
Het slachtoffer was gehuwd en vader van twee
kinderen. Ons medeleven gaat uit naar de zo
zwaar getroffen nabestaanden van de boordwerk
tuigkundige.

Het toestel was op weg van Soerabaja naar
Jeddah met uit Indonesië afkomstige
mohammedaanse pelgrims aan boord voor
het bedevaartsoord Mekka in Saoedie-Arabië.
Even voor de tussenlanding op het vliegveld
van de ceylonese hoofdstad Colombe raakte
de DC- 8 door nog onbekende oorzaak een
bergtop en stortte brandend neer.
De hulp aan de inzittenden wordt ernstig
gestagneerd door het moeilijk begaanbare
terrein rond de plaats van de ramp.
Vanuit een helikopter heeft men gekonsta-
teerd dat de brokstukken van het vliegtuig
ver van elkaar verspreid liggen en er zijn
geen tekenen van leven waargenomen.
Vanuit Nederland is een kommissie onder

T, , , , - , j- leiding van. direkteur Martin Schröder
Boordwerktuigkundige: naar de pkats van het ongeluk vertrokken
J.G.Wimands (48) om een nader onderzoek in te stellen,
gehuwd, twee kinderen

toer-in

mo-nu-mentopname

In het kader van het monumentenjaar
1975 organiseert de Bond van Neder-
landse Amateurfotografen Verenigin-
gen in samenwerking met de werk-
groep Toer-in van de Culturele Raad
Noordholland een wedstrijd voor ama-
teurfotografen. De titel van deze wed-
strijd verwijst al naar het onderwerp :
"rrjo (nu)'mentopname", een nu ge-
maakte momentopname van een his-
tories bouwwerk.

Verhoudingsgewijs telt Noord-Holland
de meeste monumenten van alle pro-
vincies. Hoewel in de loop der tijd veel
verloren is gegaan zijn er nog tal van
voorbeelden te vinden, vooral in Amster-
dam en Haarlem maar ook in de Zaan-
streek en in Alkmaar, in de Gooidorp-
jes en in IJsselmeerstadjes. Daarnaast
zijn er op het platteland nog veel oude
boerderijen en een honderdtal molens
die als monument kunnen worden ge-
kenmerkt.

Aan de wedstrijd kan iedereen deelne-
men, men behoefte geen lid te zijn van
een fotovereniging. Er zijn geen kosten
aan verbonden. Een jury, bestaande
uit de heren Verbeek (staflid Rijksmu-
seum en foto-deskundige). Berkhout
(museumkonsulent Noord-Holland),
de Jong (bouwkundige monumenten-
zorg). Kriek (dir. Stedelijk Museum
Alkmaar), Van Wigcheren (kunstred.
Ver. Nh. Dagbladen) en Van IJsseldijk
(Konsul Noord Holland Noord van de
Bond van Amateurfotografen Vereni-
ging) zal de inzendingen beoordelen.
Er zullen tien prijswinnaars worden
aangewezen die in aanmerking koemen
voor de prijzen w.o. kostbare, waar-
devolle boekwerken over Nooed-Hol-
land en zijn monumenten. Bij de se-
lektie door de jury zal vooral worden
gelet op oorspronkelijkheid en tech-
niese afwerking. Een zoegvuldig uit
de inzendingen gekozen deel zal in het
kader van Toer-m Noord-Holland wor-
den geëksposeerd in het Stedelijk Mu-
seum te Alkmaar. De foto's (zwart-
wit of kleur) ne met afmetingen 18 x
24 cm., liefst opgeplakt of fotokar-
ton, dienen vóór 1 mei 1975 te wor-
den opgestuurd naar het adres:
Culturele Raad Noordholland, post-
bus 163, Umuiden onder vermelding
van ;"Mo(nu)mentopname".

omroepers

TE HUUR royale garage-
box, direkt te aanvaarden.
Huurprijs f 55,- p. mnd. Inl.
tel. na 19.00 uur 015-561138

Uitslag Verloting Z.V.M,

afd. HANDBAL
1839-986-1361 -
1508-1966-1018-
1070- 19-76- 1932-
189-1757- 1940-1122;

De prijzen zijn af te halen
bij Draijer, v. Ostadestr. 9.

TE KOOP AANGEBODEN
Hang-leg-kast, Mahonie.
Tel. 5007 na 5 uur.

PERMANENTTE HUUR
in 't Centrum:
1 persoons gemeub. zit-slp.
kamer. Centr. Verw., en
kookgelegenheid, ijskast en
gebruik van douche.
Inlichtingen tussen 7 en 8 u.
's avonds tel. 6470.

TE KOOP STAANDE KLOK
omstr. 1900. Tel. 64.73

Z.V.M., afd HANDBAL
heeft nog plaats voor meis-
jes adsp. in de leeftijd van
12 t/m 14 jaar. Aanmelden
bij Mevr. Draijer, v. Ostade-
straat 9, tel 27 50.

DE VERONGELUKTE MARTINAIR DG -8 DE PH-MBH

WAT IS EEN MONUMENT ?

Bij de vaststelling van wat onder een
monument moet worden verstaan ziin
de organisatoren niet uitgegaan van de
officièle monumentenlijst. Het objekt
moet wel vóór ca. 1850 ontstaan zijn.
Men kan denken aan kastelen en stads-
poorten, woon- en raadhuizen, kerken,
hofjes, bruggen, molens en boerderijen.
Ook ai of niet beschermde dorps- en
stadsgezichten vallen eronder. Door
deze bouwwerken te fotograferen in
hun (huidige) funktie kan de levendig-
heid aan het beeld worden verhoogd.
Zo zijn er bijvoorbeeld marktpleinen
vast te leggen met vee of folklore, ker-
ken met een dienst of koncert, hofjes
met babbelende bejaarden en raadhui-
zen met een trouwpartij.
Uitvoerige informatie en wedstrijdvoor-
waarden zijn omschreven in een handig
foldertje dat verkrijgbaar is bij ö.a. de
VVV's en het bureau van de Culturele
Raad Noordholland, postbus 163,
Umuiden, telefoon 02550 - 16941.

TE KOOP AANGEBODEN
pracht reu duitse herder, 16
mnd., zeer waaks en betrouw-
baar voor eigen mensen.
Tel. 22 70 na 20.00 u. 27 28.

TE KOOP twee nieuwe waad-
broeken mt. 43 en 44 en twee
werphengels m. molens.
Tel. 5121.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f 695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

UW TRAP BEKLEDEN ?
vcaag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTG EBIT-R EPARATI ES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

s t e n c i l w e r k
J. S IJ T S M A

VAN LENNEPWEG 75

Jt (kinder) WINKELTJE
heeft fijne klaren voor kleu-
ter, peuters, tieners en gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1—3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

UW GORDIJNEN MAKEN
komt u eens met ons pra-
ten.

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975



CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTE1N

Ampèrestraat 2/hoek Kamerhngh Onneastraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl mstall Erk A C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINO

ADVIES EN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

C. J. PA APSchilderbedrijf
Hofdijkstraat 24
Telefoon 22 06 na 18.00 uur 47 55

VOOR UW GEHELE INTERIEUR VERZOR-
GENWIJ'T

Schilderwerk
Muurverf werk
Behangwerk
Vloerbedekking

voor al uw wanden
Bel nu 22 06 of 47 55

WINTER SUBSIDIE REGELING
f 20,- p. dag bij minimaal 3 werkdagen.

Voor elk FEEST of PARTY
hoort het duo MEIJER erbij
accordeon en drummer

TELEFOON 3386 of KONINGSTRAAT 58

WIJDE MODEWERELD in "BEACH-IN"
Passage 24 • Zandvoort

MODTJEUSE lange en halve lange -rokken in jersey, trevira, corduroy en
fluweel.
TEVENS vlotte tinneroy pakjes bestaande uit: rok met bijpassend hesje
voorzien van schootje.

IN VERBAND MET SINT NIKOLAAS IEDERE KOOPSTER EEN
SUPRISE (geldig t/m 7 december)

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

en
UdNBM
.LWMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

henk
steegman
fTT T"*nT* T TT^TkT ^̂ ^̂SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

WAPENT U TEGEN DE MONTER

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate - Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f fanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoeala-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK • TEXTIEL / Grote Krocht 30-32 /
telefoon 02507-69 75

E. van der Linden
INTERIEURVERZOftaiNO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfoldér.
Belt u ons even.
WMterpirkstrut M - ZwKtoort - T*Moen 4979

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keecomstraat 61 * Telefoon 5351

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht «f winkelt.

Ruime sortering QEZONOHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAQSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - " Telefoon 2234

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlmgh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

koerant

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort-Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT
Óók U!
Centrale Verwarming
QAS - OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023 -3 1.36.79-31. 04.40* . na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

koerant O C
ontvangen? Z I J D

eanduoorbe hoeranr

reserveer tijdig
uw kerstmenu

«restaurant "DELICIA

serveringen 02507 - 22 70 en na 20.00
üïïr tel. 27 28.
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BURGEMEESTER NAWIJN :

ontroering is het%^

c
iheim van

J7*-, /~•*' f r

ekunst
Onder grote belangstelling presenteer-
de Walter Kamp zich zaterdagmiddag
aan kunstlievend Zandvoort met een
ekspositie van tekeningen van Jan Wil-
lem van Vugt en keramiek van Kees
van Renssen. Treedt de nieuwe gale-
riehouder met het naar voren brengen
van jonge nederlandse kunstenaars in
de voetsporen van zijn voorganger
John Eijlders, uit het feit dat hij in
mei a.s. één van de bekendste surrea-
listen, de Weener Ernst Fucfis, naar zijn
galerie haalt blijkt dat ook het werk van
buitenlanders zijn interesse heeft.

Burgemeester Nawijn die, zoals op de
uitnodiging stond vermeld, voor een in-
leidend woord zou zorgen, noemde het
voor een burgemeester een hachelij'ke
onderneming een ekspositie te openen.
Vaak komt een burgemeester in zijn
ambt voor dingen te staan die van te
voren dikwijls niet te bekijken zijn, al-
dus onze eerste burger die van mening
was deze zaken het beste te kunnen
verrichten zonder pose en zonder de
illusie te willen wekken er ook maar
iets van af te weten. Alleen dat wat
men echt van binnen voelt moet onder
v/oorden gebracht worden. Spreker
heeft het gevoel dat de kunstenaar ei-
genlijk op dezelfde manier bezig is
uiting te geven aan wat hem beroert.
Heeft in wezen niet ieder mens In de
kiem de eigenschappen die de kunste-
naar in zich heeft, vroeg de burgemees-
ter zich af. De kunstenaar heeft echter
het vermogen er met b.v. de pen, het
penseel of de spatel gestalte aan te ge-

mevr. kraan - meeth
ven zodat anderen ineens iets herken-
nen. Het ontroert je, en dat is het ge-
heim van de echte kunst, aldus de bur-
gemeester. Herinnerend aan het begin
van zijn openingsrede wilde burgemees-
ter Nawijn zich van kwalifikatie onthou-
den. Spreker wenste de heren Van Vugt
en Van Pensen geluk met deze eksposi-
tie en uitte tenslotte zijn waardering
voor het feit dal zij Zandvoort kozen

galeriehouder Kamp en eksposant van Vugt.

om voor het voetlicht te treden. Wal-
ter Kamp verzocht daarna de burge-
meester een keuze te maken uit het
geèksposeerde werk, iets waaraan de
heer Nawijn, mede omdat het kunst-
werk een plaats in het raadhuis zou
krijgen, graag voldeed. De tentoonstel-
ling duurt tot 11 januari a.s. en is, zo-
als we in onze editie van jl. vrijdag
reeds vermeldden toegangelijk van
woensdag tot en met vrijdag van 1 tot
4 uur 's middags en op zaterdag en

zondag van 1 tot 5 uur. Net als zijn
voorganger is ook Walter Kamp bereid
jongeren, en dan wordt speciaal ge-
dacht aan de schooljeugd, nauw bij
kulturele manifestaties te betrekken,
een feit waarop we graag met name de
hoofden van onze zandvoortse scholen
attenderen.
Tenslotte vermelden we nog dat deda-
gelijkse leiding berust bij Helene van
der Kroft en dat Walter Kamp op 18
december a.s. ook m Amsterdam aan
de Amstel op nummer 320 een galerie
opent met werken van de Weense
surrealist Wolfgang Luther, bekend van
zijn dekorontwerpen met betrekking
tot de Zauberf lote. Gastvrouw in deze
nieuwe amsterdamse galerie wordt
Marjolijn Vredegoor.

waterstanden

De hr. Nawijn zoekt tekening uit

dec.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

H.W.
02.03
02.55
03.33
04.14
04.59
05.28
06.02
06.46
07.19
08.04
08.58
09.49
11.01
11.42
00.36
01.27
02.19
03.06
03.55
04.39

L.W. H.W.
10.11
10.56
11.37
00.01
00.38
01.11
01.44
02.17
02.57
03.26
04.14
05.06
06.16
07.28
08.36
09.40
10.24
11.10
00.01
00.24

14.21
15.05
15.54
16.22
17.07
17.48
18.12
19.00
19.40
20.22
21.20
22.22

12.04
13.01
13.09
14.36
15.20
16.04
16.56

L.W.
22.26
23.16

12.18
13.00
13.29
14.03
14.36
15.09
15.49
16.33
17.36
18.51
20.00
21.00
21.52
22.44
23.30

12.46

zvm. liet door
slordig spel
kansen liggen
Na verscheidene weken van gedwongen
rust tengevolge van de ongunstige weers-
omstandigheden werd zondagmiddag de
voetbalkompetitie in Zandvoort hervat
met de return tussen Zandvoortmeeuwen
en llpendam. In de eerste wedstrijd ver-
sloegen de llpendammers de Zandvoor-
ters met 5 - 1. Eergisteren werden de
punten gedeeld, 1 — 1. Een revanche
zat er voor Zandvoortmeeuwen niet
in.

In het doel was de plaats van keeper Ben
Puls ingenomen door Pèllerin. Puls is
momenteel onder behandeling vanwege
een gebroken pols, die hij vermoedelijk
heeft opgelopen tijdens de wedstrijd
tegen Velsen. Vermoedelijk, want de
breuk werd niet direkt na de ontmoe-
ting maar in een later stadium vastge-
steld. Na een zeer nerveus begin slaag-
de Zandvoortmeeuwen er in een veld-
meerderheid te veroveren die echter on-
voldoende door de voorhoede werd uit-
gebuit. Ook nu weer bleef het spel van
de aanvalslinie beneden de maat van h et-
geen men van. een tweedeklasser mag
verwachten. Vooral in speltechniesen
takties opzicht schiet de voorhoede
ernstig te kort.
Vijf minuten voor het einde van de eer-
ste helft had de thuisklup domme pech
toen scheidsrechter Klokkemeijer een
tackel van een speler in het zandvoortse
strafschopgebied met een penalty be-
strafte. Het bracht algehele verontwaar-
diging onder spelers en aanhangers van
Zandvoortmeeuwen teweeg. Zij konden
de beslissing van de scheidsrechter, die
zij onbillijk vonden, maar moeilijk ver-
werken. Maar ook de supporters van II-
pendam hadden zo hun twijfel over de
arbitrale uitspraak.
Er hielp echter geen lisve moedertje aan
en Joop Lok van llpendam voltrok met
een loeihard en trefzeker schot het von-
nis, O - 1.
In de eerste minuten van de tweede
helft trok llpendam alle registers open
om de voorsprong verder uit te bouwen.
De achterhoede van de thuisklup wan-
kelde onder de goed opgezette aanval-
len van de gasten maar slaagde er tenslot-
te in -zij het soms met meer geluk dan
wijsheid- op de been te blijven. Na een
aantal mislukte doorbraakpogingen viel
de voorhoede van llpendam terug en
kreeg de aanvalslinie van Zandvoort-
meeuwen weer alle kansen het initiatief
te nemen. Dat pakte, door het reeds eer-
der gekonstateerde gebrek aan techniek
en taktiek, nogal grof en ruw uit. Men
speelde meer op de man dan op de bal,
waartegen de scheidsrechter nauwelijks
optrad.
In de 35e minuut bezweek de defensie
van llpendam onder het harde spel van
de thuisklup. Een hoekschop kwam
voor de voeten van Teun Vastenhouw
terecht die het leer onhoudbaar voor
doelman Hinke in het net schoot, 1 — 1.
In de slotfase van de wedstrijd moest
Koper wegens een blessure het veld ver-
laten en werd zijn plaats ingenomen
door Guus Paap. Ook zijn optreden kon

weinig verbetering brengen in het spel-
peil en de onrustige sfeer onder de spe-
lers. Een sfeer die er niet beter op werd
toen Zandvoortmeeuwen een scheids-
rechtersbal kreeg toegewezen inplaats
van een strafschop. Na een reeks aanval-
len en tegenaanvallen kwam een einde
aan een weinig aantrekkelijk voetbal-
duel.

De stand in de kompetitie luidt als volgt:

Ripperda 9
Z.V.V. 10
Velsen 10
H.R.C. 9
Vttesse '22 10
Zandvportm. 9

llpendam 9
StormvogelslO
Alkm. Boys 10
ADO '20 10
D.E.M. 10
D. J. K. 6

6
5
6
4
4
3

2
3
2
2
2
1

2
4
l
3
3
3

4
2
4
3
1
2

1
1
3
2
3
3
3
S
4
S
7
3

14
14
13
11
11
9

8
8
8
7
5
4

22
15
14
16
13
17

16
11
11
12
10
6

-10
-11
-10
-14
-12
-19

-14
-15
-19
-11
-21

7

nieuws
kort & klein
• -Onder leiding van dirigent Frans
Kocx zak de 'zandvoortse Vocalgroup'
op dinsdag 17 december a.s. een kerst-
konsert geven in het kerkgebouw van
de hervormde kerk aan het Kerkplein
onder de titel 'Christmas by Candle-light'.
Vokale medewerking aan de uitvoering
onder brandende kaarsen verlenen de
sopraan Nellie Groenvelt en het 'Toon-
kunst Oratoriumkoor Zandvoort' onder
direktie van Piet Halsema.

De entree bedraagt t 4,50 p.p. en
de kaarten zijn drie kwartier voor de aan-
vang van de uitvoering (20.00 uur) bij de
ingang van de kerk verkrijgbaar.

• De kerstsfeer kan men op dezelfde
avond ook proeven bij een voorstelling
van het poppentheater van Marijke
Kots in het gebouw van de Ned. Protes-
tantenbond aan Burgstraat 15. Marijke
brengt mei. haar poppen het beroemde
'A Christmas Carol' van Charles Dickens
tot leven, terwijl de haarlemse predi-
kant Snaayer als verteller fungeert. De
uitvoering begint om 20.00 uur.

• Dankzij de vrijgevigheid van een drie-
tal ingezetenen krijgt Zandvoort ook
dit jaar zijn openbaar kerstgroen : een
boom op het Raadshuiplein en één in het
winkelcentrum noord. De badplaats was
bijna van deze traditie verstreken geble-
ven omdat er niet voldoende geld beschik-
baar was voor het plaatsen van de bo-
men. Nu de financiën rond zijn kan het
Initiatiefkomité Zandvoort, dat de kerst-
attraktie ieder jaar organiseert, tot de aan-
schaf overgaan. Het komité hoop dat men
de kerstbomen met rust zal laten. Vorig
jaar werd de verlichting en de versiering
door onbekenden zwaar beschadigd.

geen

koerant
ontvangen?

bel
5



Bons gaf goed
partij tegen punch
-Tot tweemaal toe slaagde Typsoos/
Lions er in een kleine voorsprong op
de koploper in de ere-diuisie Raak/
Punch te nemen tijdens het spannen-
de duel tussen beide teams afgelopen
zaterdag in de Pellikaan sporthal.
De leeuwen slaagde er evenwel niet in
de voorsprong vast te houden en ver-
loren de ontmoeting tenslotte met
96 — 102 punten. Geen zware neder-
laag voor Typsoos en zeker geen ge-
makkelijke zege voor Punch.

Dit laatste werd na afloop van de wed-
strijd in de bomvolle sporthal van 'on
verdachte' zijde bevestigd. Spelverde-
ler Jan Sikking van Raak/Punch ver-
trouwde ons toe: 'we zijn met lood in
onze schoenen naar Zandvoort geko-
men, overtuigd als we waren dat ons
een zeer moeilijk duel te wachten
stond'.
De prognose van Jan bleek volkomen
juist. Punch moest alle krachten bunde-
len om de leeuwen te bedwingen. En
dat lukte, zij het met moeite, in de
allerlaatste fase van de wedstrijd.
Wat de ploeg de das omdeed waren
de vele bestraffingen uitgedeeld door
een nogal zwak arbiters-duo. Een eks-
tra handikap voor de leeuwen vormde
bovendien de afwezigheid van Lex
Kroder, die wegens ziekte niet kon
worden opgesteld. Door zijn gedwon-
gen absentie was de basisopstelling van
de ploeg van coach Henny Blom vrij
kwetsbaar geworden. Kroder werd
overigens op uitstekende wijze vervan-
gen door Kees Amama, die steeds
meer zelfvertrouwen begint te krijgen
en daardoor bij iedere wedstrijd beter
in zijn spel komt. Helaas moest hij in
de zestiende minuut het veld ruimen
wegens vier persoonlijke fouten, waar-

door coach Blom werd gedwongen diep
-te diep- in zijn reserves te tasten.
De nervositeit was vooral goed merk-
baar door het grote balverlies aan beide
kanten in het begin van de wedstrijd en
de -vooral door Punch- gemiste straf-
worpen. Een treffende illustratie van
Sikkings 'met lood in onze schoenen
naar Zandvoort'. Maar na de beginfase
kreeg Raak meer vat op het spel en
bouwde een voorsprong op van 12 -
18 punten. Typsoos groeide tegen de
verdrukking in met Vic Batholome als
grote uitblinker in de verdedigingsrebound.
Zijn persoonlijke belager, Pieter van
Tuyll, kreeg gewoon de lengte niet Vic
uit zijn evenwicht te brengen. Ook de
Punch-spelers Kirkland -een man met
een formidabele sprong- en Regers
konden Punch niet over de drempel
naar een onbeperkte puntenscore brenr
gen. In de vijftiende minuut behaalde
Typsoos een kleine voorsprong 30 -
29 op Raak. Bij de rust was de stand
41 - 42. Na de hervatting liep de ach-
terstand voor de leeuwen op tot 3 pun-
ten, 53 - 56 en 69 - 72, maar daar-
na wisten zij de rollen om te draaien en
de stand op 85 - 82 te brengen. Nadat
Kees Amama (opnieuw) en Frans Stip-
hout met het maksimale aantal pers.
fouten naar de bank waren verwezen,
ging Lions strijdend ten onder. Top-
scorers bij de Leeuwen Vic Bartholome
13 — 20, Freeman 8- 18 en Vrolijk
10-12.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„CÉCILE"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

TE KOOP 1 waadpak,
nieuw mt. 44 en 1 zee-
werphengel met molen.
Dr. Mezgerstr. 42 hs.

Nette hulp gevr. l ocht. p.
week f. l,- p.u. Patrijzen-
straat 3, tel. 3758.

SPECIALE AANBIEDING
voor de maand december:
coupons, zwart fluweel
f. 10,- p. mtr.

Stoffenhuis BROMET
Vinkenstraat 30

Tel. 6003

TE KOOPVW 1303,
bouwjr. 1973. Kleur wit.
te bez.: Bureau van Politie
Zandvoort op zaterdag 14
dec. 1974, van 09.00 tot
16.00 uur.

DAMES, er zijn weer
nieuwe stoffen binnen.

Komt u een kijken.
Stoffenhuis BROMET

Vinkenstraat 30
Tel. 60 03

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken • Reparaties
QASQEYSERS • QASHAARDEN

Verhelpen van storingen

AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN
Erkend gas- en waterinstallateur

H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02507—8012

hëlanyrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuiplein.
2525 opgeven van verhuur van vrije

woningen, flats en slaapkamers
met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Soph ia-
weg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365 Bentveld
SAAB-service-dealer.

2323 Autobedrijven "Rinko"
off. Renauil dealer - off Ford
dealer. Oranjestraat 2-12

2754 Adm. Groene Kruis.

BIJEENKOMST OVER LEPRA

o In het kader van de aan de gang
zijnde aktie voor leprabestrijding
vindt hedenavond onder auspiciën
van de Wereldwinkel Zandvoort en
de Lokale Raad van Kerken in het
gebouw van de Ned. Protestantenbond
een gedachtenwisseling plaats over de
kansen om vanuit Zandvoort steun te
verlenen aan de leprabestrijding. Ge-
dacht wordt aan de adoptie door de
gemeente van een lepraprojekt in de
afrikaanse staat Tanzania. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur.
Iedereen die geïnteresseerd is in deze
hulpverlening en daar ideeën over
heeft, is van harte welkom.

ALS U SCHOONMAKEN WEL LEUK VINDT

KOM MIJ DAN ÉÉN DAG PER

WEEK HELPEN;

Mevrouw van Amerongen, Lijsterstraat 12,
telefoon 38 66 na 18.00 uur.

Voor elk FEEST of PARTY
hoort het duo MEIJER erbij
accordeon en drummer

TELEFOON 3386 of KONINGSTRAAT 58

Renault S

Renault 15

WIE heeft een rood angora
poesje GEVONDEN ? ? ? ?
Graag tegen vergoeding te-
rugbrengen bij: Tersteege,
Leeuwerikenstr. 16 tel.
2246.

uw service-zekerheid
bij rinko

De zekerheid dat controles, onderhouds-
beurten en reparaties met de modernste
apparatuur worden uitgevoerd (o.a. electro-
nische diagnose). Dus snel. Door speciaal
opgeleide monteurs. Met vaste reparatie-
tijden zodat alle arbeidskosten u vooraf
bekend zijn.

Renault-service waar u als Renaultrijder op
kunt rekenen.

een renault loopt langer op een liter RENAULT
rinko

Oranjestraat 2-12, Zandvoort Tel. 02507-2323 en 2424
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS BELOVEN:

wordt niet
foto Frans Groenheidc

-In de raadsvergadering van a.s. dinsdag stellen b en w de gemeente-
raad voor tot de aankoop over te gaan van het Kostverlorenpark,
eigendom van de familie Quarles van Ufford, voor een bedrag van
f. 1.206.624,-. Zoals reeds eerder bericht wil de gemeente de grond
in haar bezit hebben t.b.v. de verlenging van Herman Heijermansweg
naar de Linnaeusstraat in nieuw-noord en voor de woningbouw.
De verlenging van de Herman Heijermansweg acht het kollege nodd-
zakelijk om nieuw-noord uit zijn isolement te verlossen en het rekre-
atieverkeer naar het noorderstrand en het circuit te verbeteren. De
bebouwing van het terrein is,volgens b en w,nodig om de woningbe-
hoefte in Zandvoort tot 1985 te dekken. In dit verband wijst het
kollege er op dat het Kostverlorengebied al sinds 1957 in het kader
van het streekplan voor Zuid-Kennemerland voor bebouwing en we-
genaanleg is aangewezen.
Uit de toelichting bij het aankoopvoorstel blijkt dat de gemeente
van plan is in het park in totaal 450 woningen te bouwen, onder-
verdeeld in woningwetwoningen, premiewoningen, huizen in de
vrije sektor en bungalows. Op welke wijze stelt het gemeentebe-
stuur zich voor de bebouwing in het nu nog vrijwel ongerepte
en fraaie natuurgebied te kunnen realiseren ? B en w achten het van-
zelfsprekend dat bij de uitvoering van de plannen alle mogelijke aan-
dacht zal worden geschonken aan de gesteldheid van het terrein.
Zo zullen de bestaande duintoppen en bossages zoveel mogelijk wor-
den ontzien en in de plannen opgenomen en afgravingen tot een
minimum beperkt. Van platwalsen zal derhalve geen sprake zijn,
merkt het kollege op.
Overigens is het zo ver nog niet. B en w wijzen er op dat op dit mo-
ment alleen de aankoop van de grond aan de orxte is. Voor de uit-
voering van de plannen moet nog een oestemmingsplan woroen voor-
bereid en aan de raad voorgelegd. Daarbij zullen alle eerdergenoemde
aspekten volledig aan de orde komen, aldus het kollege.

>• 4*^» -.« „
-- ~ ' • •'$,"&>&&* Sj. ,'
^'" -- ASV^^> ,v -
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de eerste steen zit goed

Edwin en Yvonne aan 't metselen foto Frans van Loon

Dinsdagmorgen wapperden de vlaggen
van de kleuterschool 'Hummeloord' en
de Mr. G.J. van Heuven Goedhartschool
nog steeds noodgebouwen in de Fa h re n-
heitstraat. Maar de reden van ditfeeste-
lijk vlagvertoon was dat de noodgebou-
wen binnen niet al te lange tijd plaats
gaan maken voor een gekombineerde
kleuter-basisschool aan de Flemingstraat,
waarvan de bouw al een heel eind ge-
vorderd is.

De eerste steenlegging voor deze nieuwe
school moest derhalve niet al te letter-
lijk worden opgevat. Het werd het in-
metselen van een gedenksteen waarbij
op vaardige wijze de troffel gehanteerd
werd door_de 4-jarige Edwin Bracke en
de 11-jarige Yvonne de Jong. Burge-
meester Nawijn overhandigde de kin-
deren na hun door hun kameraadjes
met interesse gevolgde handeling als
aandenken een troffeltje met inskriptie.
En daarna kregen alle leerlingen in ver-
band met de feestelijkheden het mooi-
ste dat je een schoolkind kunt geven :
vrij !

mevrouw Kraan - Meeth

Er was voor dit gebeuren veel belang-
stelling. Het voltallig kollege van bur-
gemeester en wethouders, een groot
aantal raadsleden, onderwijzend perso-
neel, de direkteur van de dienst van
Publieke Werken, de heer Vogt, de ge-
meentesekretaris de heer Hoogendoorn
en zij die een belangrijk aandeel hebben
in de bouw van de nieuwe school. Tij-
dens een samenzijn in de Van Heuven
Goedhartschool hield burgemeester
Nawijn een korte inleiding waarin deze
in het bijzonder mejuffrouw W. Voor-
brood, rijksinspuktrice van het kleuter-
onderwijs en de heer N.G. Verbaan,
rijksinspekteur lager onderwijs, wei-
kom heette.

De wethouder van onderwijs, de heer
Aukema, belichtte in zijn toespraak
het positieve in het woord 'bouwen',
en zeker wanneer het betreft bouwen
aan de toekomst van het kind. We zijn
aangeland in een periode waarin we de
leeftijdsgrenzen niet meer zo zien als
vroeger, aldus de wethouder. Ook zijn
er thans andere wegen om kinderen
vorming bij te brengen, waarbij vooral
het onderwijzend personeel een belang-
rijke rol vervult. Tenslotte komplimen-
teerde de heer Aukema het bouwteam,
waarbij hij voor de verdere afwerking
hoopte op weinig verlet. Ook de heer
Verbaan, sprekend mede namens zijn
kollega mejuffrouw Voorbrood, wees
op de verschuiving van de leeftijds-
grens die voor de basisschool zal ko-
men te liggen in de leeftijd van 4 tot
12 jaar. Spreker wenste de wethouder
van onderwijs geluk met het tot stand
komen van deze nieuwe school waar
honderden ouders uit Zandvoort-
Noord hun kinderen heen zullen stu-
ren. Het hoofd van de Mr. G.J. Heuven
Goedhartschool de heer H.W. Coops,
dankte het gemeentebestuur en de
dienst van publieke werken voor de
voortvarendheid waarmee men te werk
ging. Tot slot wees de burgemeester op
de moeilijke opgave waarmee onder-
wijzers te maken hebben nu er sinds
hun opleiding een verandering in den-
ken is ontstaan waardoor zij genood-
zaakt zijn zich tijdens de rit opnieuw
te vormen. De handdruk waarmee de
burgemeester aan het slot van de bij-
eenkomst de heer Coops en de hoofd-
leidster van 'Hummeloord', mejuffrouw
S.P. Beijer, komplimenteerde kreeg
in dit licht gezien ekstra betekenis.

voor
FIETSEN
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BROMMERS

wanneer park verdwijnt
zandvoort minder
leefbaar
-Tegen de aankoop van hel Kostverlo-
renpark door de gemeente Zandvoort,
waardoor de grond in het bezit van de
gemeenschap komt, zullen weinig be-
zwaren rijzen maar die zijn wél te ver-
wachten tegen de bestemming die de
gemeente aan het park wil geven : de
aanleg van een weg die het Kostverlo-
renpark definitief zal scheiden van het
aangrenzende natuur- en rekreatiege-
bied en de bebouwing van het terrein
met 450 woningen plus het daarbij
behorende net van verbindingswegen.

Volgens b en w zijn de huizen no-
dig om te kunnen voorzien in de wo-
ningbehoefte van Zandvoort 1»t 1985
(het jaar van George Orwell) en om-
dat het Kostverlorengebied al in 1957
werd aangewezen voor bebouwing en
wegenaanleg. Dit laatste is een nog
nauwelijks serieus te nemen argument
wanneer men bedenkt welke ontwik-
kelingen zich de afgelopen vijftien
jaar hebben voorgedaan en wat er aan
gedachten, inzichten en standpunten
is gewijzigd en veranderd op het ge-
bied van het woon- en leefmilieu.

En wat die woningbehoefte tot
1985 betreft - een overheid die zijn
beleid nog uitsluitend baseert op be-
volkingsprognose en woningbouw ziet
voorbij aan al die andere zaken die
hef bestaan mogelijk en de moeite
waard maken. Zo'n zaak is het Kostver-
lorenpark. Ook als het niet wordt plat-
gewalst en het rooien van bomen en
bossages tot het minimum wordt be-
perkt, verdwijnt een brok uniek na-
tuurschoon met een voor Zandvoort
zeldzame weelde aan beplanting on-
der de klinkerbestrating, huizenblok-
ken en bungalows. Zandvoort zal dan
weer een stukje minder leefbaar ge-
worden zijn.

VER5TEEGE
HHLTCSTRM.B - TEL:«93 - ZRNOVOORT

eanduüorrse



stroom van gelukwensen
voor jarige bep roozen
Op 9 december vierde mejuffrouw Bep
Roozen haar zeventigste verjaardag. De
Federatie Handelsvereniging-Hanze bood
haar sekretaresse ter gelegenheid daar-
van een receptie aan in hotel Keur waar
het tot laat in de avond een komen en ,.
gaan was van deputaties van de verschil-
lende verenigingen, komité's, kommis-
sies e.d., waarin de aktieve adjunkt-sek-
retaresse van de Kamer van Koophan-
del en Fabrieken voor Haarlem en Om-
strken na haar pensionering een bestuurs-
funktie ging vervullen.

In streek- en plaatselijke bladen werd
aan haar uitgebreide staat van dienst
en haar vele huidige aktiviteiten veel
aandacht geschonken en om niet in her-
halingen te vallen zullen wij ons daarom
beperken tot het feestelijk gebeuren
maandagavond in hotel Keur. Onvoor-
stelbaarveel bloemstukken en kado's
van alle mogelijke instanties, van parti-
kulieren, van verenigingen en uit het
bedrijfsleven. Burgemeester Nawijn, die
met zijn echtgenote aanwezig was,
sprak als voorzitter van de v.v.v. zijn
medebestuurslid toe, maar ook als bur-
gemeester van Zandvoort uitte spreker
zijn waardering voor het feit dat mejuf-
frouw Roozen al haar gaven van hoofd
en hart ter beschikking heeft gesteld
van de badplaats en in het bijzonder
van de ruime groepering van de mid-
denstand.

mevr, kraan • meeth
De Heer Hilbers bood de gelukwensen
aan van het Comité Spel zonder Gren-
zen, waarbij hij zijn spijt betuigde over
het feit dat het gebeuren haar tien jaar
van haar leven had gekost. Die spijt werd
echter gelogenstraft door de yell van de
kompleet aanwezige Zeskampploeg,
waarvan alle leden een kado aanboden
dat betrekking had op het betreffende
sportgebeuren, waaronder de maskotte
die alle zeskampen en het Spel zonder
Grenzen had meegemaakt. Een geslaag-
de verrassing voor de jarige die er nooit
een geheim van gemaakt heeft dat het
Zeskampgebeuren voor haar toch wel
een heel bijzondere belevenis is geweest.

Bij verhindering van de voorzitter
van de afdeling Zandvoort van de Konink
lijke Nederlandse Maatschappij voor
Tuinbouw en PLantkunde werd mejuf-
frouw Roozen toegesproken door de
heer Rudenko die zei zich geen komité
te kunnen voorstellen zonder deze cen-
trale figuur. En het merkwaardige vond
de heer Rudenko dat iemand die héle-
maal geen tijd heeft altijd de tijd vindt
om er nog iets bij te doen. Helemaal in
de lijn van de vereniging die hij vertegen-
woordigde bood spreker een heel bij-
zondere plant aan. Het was Federatie-
voorzitter Leo Duivenvoorde die in zijn
erkentelijkheid jegens Bep Roozen (in de
loop van de avond werd vaker het woord

agenda
gemeenteraad

A.s. dinsdag komt de zandvoortse ge-
meenteraad in openbare vergadering
bijeen voor de behandeling van de na-
volgende agenda. De zitting van de
plaatselijke volksvertegenwoordiging
vindt.zoals gebruikelijk^plaats in het
gemeentehuis en begint om 20.00 uur.

familieberïcbten

19 december a.s. hopen onze ouders
en grootouder

C. HOOGENDIJK
A. HOOGENDIJK-TEROL

hun 45-jarig huwelijksfeest te vieren.

hun dankbare kinderen
en kleinkinderen

1.

2.

burg. Na wij n feliciteert mej. Roozen

gericht tot "Bep" dan tot "Mejuffrouw
Roozen", waaruit wij de vrijheid putten
dat ook maar te doen) ook haar sekon-
dante mejuffrouw FreddyjGeertsema be-
trok. Het bijzondere in de samenwer-
king vond de heer Duivenvoorde dat er
geen sprake was van een generatiekloof.
Spreker dankte de jarige sekretaresse
voor alles wat ze in de Federatie tot
stand heeft gebracht, waarna de voor-
zitter van het Oranje Komité, de heer
Van Elteren, met enige welgekozen
woorden zijn mede-komitélid een fles
sherry overhandigde.
Tussen de sprekers door kregen zij die
de jarige wilde feliciteren daartoe de
gelegenheid, verzorgde de heer Theu-
nissen op verdienstelijke wijze de ach-
tergrondmuziek en vonden de drank-
jes en hartige hapjes gretig aftrek.
Als laatste voerde de heer Hildering
het woord die in zijn speech herinner-
de aan de tijd dat hij als toemalig voor-
zitter van de Handelsvereniging Zand-
voort in de Kamer van Koophandel

Foto Frans van Loon
12.

/eel steun had ondervonden van mejuf-
frouw Roozen. Toen zij in 1965 de 13.
Kamer met pensioen verliet wist hij 14.
haar over te halen haar ervaring in dienst
te stellen van de Zandvoortse midden- 1^-
stand een sektor waaruit ze niet meer 16-
is weg te denken. Nadat Bep Roozen
alle sprekers met een persoonlijk woord 1 '•
had bedankt bereikte de stemming haar
hoogtepunt door de komst van de
Kwalletrappers onder leiding van Ber-
tus Balledux, die zijn befaamde bolhoed 18.
voor deze gelegenheid had verwisseld 19.
voor een witte pruik, gevolgd door
Prins Carnaval en zijn Raad van Elf. En 20.
eindelijk kwam er dan voor Bep Roozen
eens een funktie waarin ze nu niet da- 21 .
delijk gekonfronteerd werd met verga-
deringen, verslagen, notulen en wat dies 22.
meer zij. Ze hoefde zich alleen maar
een lint te laten omhangen en een oor-
konde in ontvangst te nemen waarin
stond vermeld dat ze was opgenomen 23.
in de Orde van de Scharrekop en be-
noemd tot ereburgeres van het Scharregat! 24.

nieuws
kort & klein
• B en W vragen een krediet van f4.100,-
aan de gemeenteraad voor het maken
van nader uitgewerkte schetstekeningen
met kostenbegroting voor de verbouwing
van het voormalige gemeentelijke verzor-
gingshuis aan de Swaluëstraat tot oud-
heidskamer.

• Het kollege voelt er voorlopig niets
voor het terrein van de vroegere remise
aan de Van Lenneoweg te bebouwen.
In de eerstkomende jaren zal er een vol-
doende aanbod van woningen zijn en is
het niet nodig ook de weinige groene ter-
reinen in de bebouwde kom te bebouwen,
aldus b enw. De meningen in de diverse
kommissies van advies en bijstand zijn
verdeeld, maar een meerderheid geeft de
voorkeur aan groen boven baksteen.

• Voor de uitbreiding van het sportvel-
denkompleks 'Duintjesveld' t.b.v. de
Zandvoort Hockey Club vragen b emw
een krediet van f 75.500,-- aan de raad.
De uitbreiding is volgens het kollege
noodzakelijk geworden door het inten-
sieve gebruik van de bestaande velden
waaronder de grasmat nogal te lijden
heeft.

• Wanneer de afgevaardigden akkoord
gaan krijgt de Tollensstraat over een
lengte van plm. 55 mtr. een nieuwe
riolering. De kosten van het karwei wor-
den begroot op f 38.000,-.

• Er zijn geen formele bezwaren noch
probelemen van praktiese aard welke
het toelaten van raadsleden tot beslo-
ten kommissie .vergaderingen in de weg
staan, delen b en w aan de raad mee,
Lou Koper van de psp-ppr f raktie had
voorgesteld alle raadsleden toegang te
verlenen tot alle kommissievergaderingen,
ongeacht of deze openbaar of besloten
zijn. Wél zal het noodzakelijk zijn de
voorschriften in de verordening m.b.t.
de geheimhouding ook van toepassing
te verklaren op een raadslid, dat, geen
kommissielid zijnde, een besloten ver-
gadering bijwoont.

• De Zandvoortse Zeskampploeg neemt
morgen 14 december deel aan de mani-
festatie 'Nog eenmaal Zeskamp' in Dron-
ten. Hieraan nemen 37 gemeenten deel;
uit de vertegenwoordigende ploegen
wordt een équipe samengesteld, die het
tegen een ploeg van de N.C.R.V. zal
opnemen. ,
Er kunnen nog enkele supporters mee
met de bus, die morgenmiddag om 14.45
uur vertrekt bij Hotel Keur, Zeestraat.

^̂ ^̂ "̂ •""•"̂  25.
26.

27.
Overmorgen geeft het hervormd kerk-
koor p.l.v. dirigent M. v. Ameron een 28.
kerstkonsert in het gebouw van de her-
vormde kerk aan het Kerkplein. Mede- 29
werking aan de uitvoering wordt ver-
leend door de vokalist C. Beek en de 39,
organist J. Timmerman. Het koor zal 31
werken ten gehore brengen van o.m.
Bach, Buxtehude en Handel. 32

33

Notulen van de vergaderingen van
12 november en 18 november 1974.
Ingekomen stukken: Brief dd. 5 no-
vember 1974 van Gedeputeerde Sta-
ten van Noord-Holland waarbij het
oordeel van de raad gevraagd wordt
over een verhoging van de vaste auto-
kostenvergoeding voor de burgemees-
ter (de wethouders stellen voor me-
de te delen dat de raad met de voor-
genomen wijziging instemt.)
Brief dd. 19 november 1974 van het
Kerkstraat-komité, waarbij wordt
voorgesteld in de Kerkstraat een aan-
gepaste sierbestrating aan te brengen,
gedurende de zomermaanden tot af-
sluiting over te gaan en gedurende
de wintermaanden park eermeters te
plaatsen.
Brief d.d. 29 november 1974 van
Ir. C.J. Wagenaar namens de heer
J. Bos waarbij toestemming wordt
gevraagd in perceel Zuidbuurt 1
een bovenwoning te mogen vestigen.
Benoemingen.
Begrotingswijzigingen.
Intrekking besluit tot verkoop van
grond.
Preadvies inzake voorstel raadslid L.
Koper om alle raadsleden toegang te
geven tot alle kommissievergaderingen.
Slopen muur bij K.' Doormanschool.
Verkoop grond in gebied voor ambach
telijke bedrijven.
Verkoop grond in winkelcentrum
nieuw-noord.
Aan koop stencilmachine.
Aanpassing rechten algemene be-
graafplaats.
Woningbouw op terrein remise aan
de Van Lennepweg.
Organisatie financiële administratie.
Bestrating strook grond bij caravan-
terrein 'De Zeereep".
Grond transaktie !n de Noordbuurt.
Grondprijzen plan Celsiusstraat-Lin-
naeusstraat.
Voorstel tot wijziging van de vergoe*
dingsregeling van het personeel van de
vrijwillige brandweer voor 1e halfjaar
1974.
Beveiliging bureau van Politie.
Voeren van verweer in tegen de ge-
meente aangespannen rechtsgeding.
Overdracht taak vuilverwerking aan
het Gewest Kennemerland.

Aankoop grond achter de Kostverlo-
renstraat.

Preadvies naar aanleiding van brie-
ven van de heer H.J. Monshouwer
en de Stichting tot behoud en in-
standhouding van 'Groot-Bentveld'
Preadvies brief A.N.V.B. inzake toe-
gankelijkheid openbare gebouwen.
Herziening koopprijs pand sektie C
in de Noordbuurt.

Grondverkoop in plan Noordbuurt.
Aanpassing kleinverbruikerstarieven
aardgas.
Vernieuwing gedeelte riolering in de
Tollensstraat.
Uitbreiding sportkompleks 'Duintjes-
veld'.

, Vernieuwing onderdelen liftinstalla-
tie watertoren.
Verbouw pand Swaluëstraat 1.
Definitieve vaststelling tarief onroe-
rend-goedbelasting.
Voeren van verweer in een tegen de
gemeente aangespannen rechtsge-
ding inzake het circuit.

. Rondvraag.

BASKETBAL VERENIGING "Typsoos - Lions"
Wedstrij dprogramma:
HAARLEM - 14 december,
21.00 uur DSS - Typsoos Lions 1 (dames)
21.00 uur HCK 3 - Typsoos Lions 4 (heren)
21.00 uur Hoofddorp 3 - Typsoos Lions 2 (dames)
Donderdag 19 december:
19.00 uur Onze Gezellen 3 - Typsoos Lions 2 (dames)
A M S - T E R D A M - donderdag 19 december:
21.00 uur Gerard de Lange - Typsoos Lions (ere div. hr.)
JEUGD:
HAARLEM - zaterdag 14 december:
14.00 uur HOC B - Typsoos Lions B (jongensjun.)
14.00 uur HOC A - Typsoos Lions A (meisjeswelpen)
H l L L E G O M
13.00 uur SDO C - Typsoos Lions C (jongensadsp.)
13.00 uur SDO C - Typsoos Lions C {Jongensjun.)

.medische dienst
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER :
zaterdag 14 en zondag 15 december:
Zr. Dijk, Lorentzstraat 435,
telefoon 23 82

kerkdiensten
GEREF. KERK
zondag 15 december

10.00 uur:'H. Wierda, kandidaat,
Haarlem. Gemeenschappelijke
Geref. - Hervormde dienst.
M.m.v. het Zandv. Chr. Kinder-
koor.

JEUGDHUIS
10.30 uur: Jeugdkapel. Dhr. C. Spaans.

NED. PROTENSTANTENBOND
zondag 15 december:

10.30 uur: drs. W. Chr. Smits
n.h. Edam

JEHOVA'S GETUIGEN
paradijsweg 16

zaterdagmorgen 9.30 uur en donder-
dagavond 8—9 uur samenkomsten.

VOLLE EVANG. GEMEENTE
BruijStraat 15

Dinsdagavond 8 uur.

ROOMS-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misviering.
Zondagmorgen 11 uur: misviering m.
m.v. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur: misvoering
met samenzang.

burgerlijke stand
Overleden: Engel Keesman, oud 85

jr. gehuwd met C. Hoogend ijk; Catha-
rina Johanna des Bouvrie, oud 83 jaar
gehuwd geweest met T. Knapp.

Ondertrouwd: Hermanus Gerardus
Anthonius Pellerin en Baukje van der
Veen; Franciscus Johannes de Vlieger
en Marianne Margaretha Vreeken; Din-
geman Beijer en Trijntje Koper.

Geboren buiten de gemeente: Lana
dv. D.P.J. Vergersen G.J. Vermeij;
Irene Marijke dv. G. van Diemen en
Marijke Johanna Koning.

Overleden buiten de gemeente: Hen-
riette Maneschijn oud 76 jaar; Alida van
der Meuten oud 62 jaar gehuwd geweest
met V. Vink; Cornelia Johanna Kol, oud
86 jaar gehuwd geweest met C.L. Stok-
man; Lowina Metz, oud 76 jaar gehuwd
met D. Driest.

belangrijke adressen
4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuiplein.
2525 opgeven van verhuur van vrije

woningen, flats en slaapkamers
met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-
weg4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365 Bentveld
SAAB-service-dealer.

2323 Autobedrijven "Rinko'.'
off. Renault dealer - off Ford
dealer. Oranjestraat 2 -12

2754 Adm. Groene Kruis.



HERVORMD KERKKOOR
Geeft op zondag 15 december a.s.
een

KERST-CONCERT

in de Herv. Kerk om 8 uur 's avonds
op het Kerkplein onder leiding van

dirigent H. v. Amerom
Solisten : de heer C. Beek, zang en

de hher J. Timmerman orgel.
Toegangsprijs f 1. 2,50, a.i.
Toegang uitsluitend door de torendeur.

DE NIEUWE REISGIDSEN

ZOMER 1975

ZIJN ER WEER

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

&

WONINGINRICHTING sinds 1923
HiltMtraat 27-29 • Tal. 2696 b.g.g. 3769

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
Wij maken gaarne vrijblijvend otfarta

SPORTSHOP LEO SÏEEGMAN

KERSTAANBIEDÏNG

Vooruw wintersportvakantie
SKIJAKS"-PAKKEN - PANTALONS

NU met 25 o/o KORTING

Skischoenen - handschoenen 10 %
Skionderkleding - mutsen 10 °/o
skihandsch. - wollen wanten 10 °/o
Skipullovers - brillen 10 °/o

HALTESTRAAT 35 TELEFOON 5986

9een

koerant HLContvangen? L l 3 D

KWEKERIJ - BLOEMISTERIJ

P. van Kleeff
van Stolbergweg la
Zandvoort

UW adres voor:

KERSTBOMEN
BLOEIENDE PLANTEN
KERSTSTUKKEN
GROEN, HULST e.d.

Alle benodigheden, voor het maken van
kerststukjes.

telefoon Kwekerij : 70 93
Privé 28 78

kerstmis pud
en nieuwjaar
Feestelijke DEUXPIECES

f. 159,--
Avondensemble f 179,-

Fluwelen broekpakken
f 225,- NU voor f 169,--
Avondblouses f 79,-
en lange rokken

f 149,-

tt

1 1 (. Kostverlorenstraat 41

Reserveer tijdig uw koude schotel

voor K E R ST en

NIEUWJAAR

biirestaur.n« "DELICIA"
Kerkstraat 16 , telefoon 22 70 na 20.00 uur
2728.

e ^ibliatkcek en ai te

IN DE KERST TIJD GEOPEND :
Jeugd-afd. Volw.-afd.

Maandag 23 december 2 — 5 uur 7 — 8.30 uur
Vrijdag 27 december 2 - 5 uur 7 — 8.30 uur
Maandag 30 december 2 - 5 uur 7 — 8.30 uur
Donderdag 2 januari 2 — 5 uur 2 — 4 uur
Vrijdag 3 januari 2- 5 uur 7- 8.30 uur

Vanaf zaterdag 4 januari gelden weer de NORMALE openingtijden.
Vanaf 19 december kan een boek EXTRA worden

meegenomen.

WIJ WENSEN U PRETTIGE FEESTDAGEN

N .B. Vanaf 1 november jl. moet de contributie IN de Bibliotheek worden
Voldaan! ! ! !

TE'KOOPaangeb. radio-
pick-up meubel, tel. 5523.

STRANDPAVILJOEIM
te koop. Brieven onder nr.
9300 buro v.d. blad.

Makelaardij S. Attema & Zn.
Hogeweg 64-66 tel. 27 15

o-o-o-o-o-o-
Te koop aangeboden:
Nieuwstraat:
woonhuis met poort, woon-

ikam. met kl. achterkam., 2
l sip. kam. Gemeubil.

f. 42.500,--
Kostverlorenstraat:
Gr. woonhuis met tuin en
schuur.
Kamer en suite, open keu-
ken, kelder, 3 sip. kam.
douche, 2e keuken. C.v.,
stoffering.

f. 120.000,-
Paradijsweg:
half-vrijst. woonh. 6 kam.,
vliering en bergruimte.

f. 80.000,-

TE HUUR:
winkelpand met bovenwo-
nig, schuur en garage en kei-
der aan de Tolweg. Winkel-
opp. plus dagverbl. ca. 50 m?
Ind. Woning: Ie verd. keuk.,
2 kamers, douche. 2e verd.
4 slaapkam. Huurprijs f 950,-
per maand.
Inl. mak. kant. ing. G.A.
Cense, tel. 26 14.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.'

NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

TE KOOP org. prachtige
FRIESE STOELTJESKLOK
kompleet met wekker moet
schoongemaakt worden
f 1.500,--. Grote lange hol-
landse kwikbarometer f.
750,-- en plm. 1000 div.
munten vanaf anno 1790
f 500,--. tel. 070-461307
of 652405.

TE KOOP salonkast met
verlichtte bar en een mas-
sief eikenhouten boeken-
kast. Burg. Engelstraat 13zw.

TE KOOP grarrwnofôonpfa-
ten talencursussen Frans,
Duits, Engels en Spaans ge-
heel kompleet f 40,- per
kursus. Tel. 070-461307
of 652405.

esnduoorrse
hoerani»

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

CHRISTIEN
VERSTEEGE-THIELEMAN
Flamlngstraet 146 tal. 6185
Modlwh gedipt, pedlcura van
hat Elisabeth Gasthuis behan
daling ook aan huls. Bij gaan
gehoor ballen na 19.00 uur.

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARAT1ES

J. A. H»sa«b
Leidsevaart 82. tel. (023)

31 60 92 - Haarlem

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300.- voor f 695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

UW TRAP BEKLEDEN ?
vraag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-16

Tel. 02507-6976

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

DAMES, er zijn weer
nieuwe stoffen binnen.
Komt u een kijken.

Stoffenhuis BROMET
Vinkenstraat 30

Tel. 60 03

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

s t e n c i l w e r k
J.SIJTSMA

VAN LENNEPWEG 75

Jt (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ter, peuters, tieners an gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1—3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

SPECIALE AANBIEDING
voor de maand december:
coupons, zwart fluweel
f. 10,-p. mtr.

Stoffenhuis BROMET
Vinkenstraat 30

Tel. 6003

UW GORDIJNEN MAKEN
komt u aan* mat ons pre-
ten.

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-16

Tal. 02607-6975

Bistro-set
2 blank beuken steakplanken.
Met 2 bijpassende lepels,vorken

en messen,
slechts

Jumbo klokradio

Moderne radio met AM en FM
ontvangst en
digitaal klok.
Ook te
gebruiken als
wekker

S l l t\f\, /~VIVI 1*1 l l f VIm-
Kerst* ,
carrousel
Met draaiende
engeltjes en belletjes
Compleet met """
4 kaarsen

4
T>

,95

Philips autoradio

SHELL QUICK SERVICE BEDRIJF "DUINZICHT" EXPL. B.M. BAKKER
DR. GERKESTRAAT 80 / ZANDVOORT / TEL. 02507 - 32 87

Uitgangsvermogen van 6 Watt!
2e luidspreker "~
mogelijk. Als de
radio-stunt-van-
het-jaar voor
slechts

SHELL STATION GEERLING
BOULEVARD BARNAART / ZANDVOORT / TEL. 02507 - 50 98

zolang
de voorraad
strekt

Kilokaarsen
Kaarsen per kilo voordeliger.

Keuze uit oranje,
rode of groene
kaarsen. Elke kaars
brandt 6-8 uur. Per
kilo (± 14 stuks)



DEALER
Chrysler- Simca- Matra- Snnbeam

Autobedrijf

Tz VOOR
Nieuwe en gebruikte auto's

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar tarwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 — Telefoon 2234

E. van der Linden
INTERIEURVCRZORQINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
We»terp«rk«trMt U • ZuKtvoort - TeMoen 4979

Zamdvooortse uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 5351

VOOR UW ADVERTENTIE BELLEN 2135

SCHILDERSBEDRIJF

Fa I. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrulrteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddétectieapparatuur

ra
LidNBM
.LidMCCj

H.W.COSTER
Makelaar o.g.

Burg. Engelbèrtsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a. ƒ104.300.— tot / 145.500.— v.o.n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning.

Inlichtingen bij: Makelaar o.g.

H. W. COSTER
Burg. Engelbèrtsstraat 11 Telefoon 5531

WAPENT u TEGEN DE WINTER
bü

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate • Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, flanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK. TEXTIEL / Grote Krocht 30-32 /
telefoon 02507 -69 75

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38 • Bloemendaal
Telefoon 023—26 05 33

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

Kranten Kranten Kranten l
H**ft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Qeopend van 8 tot 6 uur. • Zaterdag» van 0 tot f uur.

VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRUZEN!
TELEFOON 8004, b.g.0. 2846.

Studie-instituut „LAGERWEY"
• Studiebegeleiding • Huiswerkcontrole
• Bijlessen (alle vakken) t 5 dagenjper week 14.00-18.00

en 19.00-21.00 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding: voormalige Julianaschool,
Brederodestraat 15, telefoon 4319, Zandvoort aan Zee.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT TELEFOON 3270

CENTRALE VERWARMING
TfCHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek K*merlrngh Onnesitraat
Postbus 49, Zandvoort
Telefoon 5845'

Gtdipl insult. Erk. A.C lid

AARDGAS

OUESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVICS IN LEVIRINQ

ZCLFBOUWPAKKETTEN

henk
SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN

[eegman
D T H?KT ^^

HOFDIJKSTRAAT 26

Klein en groot
eten
v.d. Werf f's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

C. J. PA APSchilderbedrijf
Hofdijkstraat 24
Telefoon 22 06 na 18.00 uur 47 55

VOOR UW GEHELE INTERIEUR VERZOR-
GENWIJT

Schilderwerk
Muurverf werk
Behangwerk
Vloerbedekking

voor al uw wanden
Bel nu 22 06 of 4755

WINTER SUBSIDIE REGELING
f 20,- p. dag bij minimaal 3 werkdagen.



vrijdag 13 december 1974

80 jaar
geleden...

....waarschuwde mevrouw
Sch. (links op de plaat) haar vrien-
din Bertha voor een zomervakantie
van één of meerdere weken buiten
haar woonplaats.
Dit lichtzinnige avontuur zou voor
Bertha en haar naaste verwanten
onaangename budgetaire gevolgen
kunnen hebben en de familie no-
pen tot het aanhalen van de buik-
riem.
Bertha (rechts op de plaat) sloeg
de raad van haar vriendin in de
wind, stak de hele menagerie in
dure zomerkleren en trok voor
vier weken in een hotel aan zee.
Eenmaal teruggekeerd moest ze
het bezuren en zichzelf en haar
gezin allerlei beperkingen opleg-
gen.
Een ijselijke familietragédie wel-
ke mogelijkerwijs het tijdperk
van de dagjesmensen - tegen woor-
dig dagrekreanten geheten- heeft
ingeluid.

ZOIIERREIZEN
( E E N V O O R B E E L D T E R N A V O L G I N G . )

,;Nu Bertha, ga. je van den zomer ook
niet naar buiten?" vroeg de jonge,
mooie mevrouw W. aan haar eenige
jaren oudere vriendin, mevrouw Sch.

„Neen Emilie," antwoordde deze, „dit
genoegen, dat soms nog van zeer twij-
felachtigen aard is, komt ons te duur
uit."

„Maar wilt -ge dan niet van die
enkele zomermaanden genieten, zij
zijn toch zoo kort."
„Zeker willen wij dat, maar op een
wijze, waarvan wij ons meer genoegen
beloven, en die beter met den toestand
van onze kas overeenkomt."

„En hoe dat?" vroeg mevrouw W.
nieuwsgierig.

„Den tijd der vacantie van onze kin-
deren beschouwen wij ook als den
onze," verhaalde mevrouw Sch. „Dan
worden er bij goed weder kleine uit-
stapjes gemaakt. Wij brengen onzen
mondvoorraad mede, die uit broodjes,
een bal gehakt, koude vruchten en
soms droog gebak bestaat. Reeds 's
morgens vroeg dadelijk na het ontbijt
gaan wij op weg. Het ontbijt wordt dan
buiten in het bosch reeds gegeten en
hoe heerlijk smaakt het onder het
groene bladerdak temidden van het ge-
zang der vogels en het ruischen der
bladeren. Den eenen of anderen fris-
schen drank vinden wij wel in het
naaste dorp; ook breng ik wel eens
limonade of bessensap in veldflesschen
mede en soms ook koffieëxtract, dat
wij in een dorpsherberg met kokende
melk vermengen. Op den terugweg nog
een flink avondeten of wel het middag-
maal wacht- ons 's avonds te huis en
de magen krijgen wat hun toekomt,
zonder dure hôtelrekeningen. Den vol-
genden dag houden wij gewoonlijk
rustdag om daags daarna weder onze
wandeling langs een anderen .kant te
beginnen.

Nu en dan maken wij ook grootere
uitstapjes met een rijtuig, of rijden een
klein eindje met het spoor om ver der-
af gelegen mooie punten te bereiken.
De kinderen juichen reeds zoo'n dag
tegemoet en ook ons biedt hij veel ge-
not en ware verkwikking. De kinderen
krijgen zin en liefde voor de natuur
en mijn huishouding lijdt er niet zoo
door, als wanneer ik wekenlang van
huis ben, ik heb geen dure toiletten
noodig, en een flink, net pak, zooals
ik gewoonlijk draag, bewijst hier goe-
de diensten. Dan hebben wij nog het
voordeel in onze eigene gezellige ka-
mers te kunnen rusten, in onze ge-
makkelijke bedden te slapen, kortom,
alle gemakken te genieten, welke men
alleen in zijn eigen huis hebben kan.
Deze zomerpret, die ik met geen andere
zou willen ruilen, kost ons bijna niets
meer dan wij gewoonlijk noodig heb-
ben, houdt ons frisch en gezond, be-

spaart ons allerlei onaangenaamheden
en ergernissen van het op reis gaan
en tast onze geldkas niet aan."

Mevrouw W. had met een eenigszins
minachtend lachje toegeluisterd, nu
trok zij haar neusje op. Dat was toch
een beetje al te huiselijk en burgerlijk;
behoorde het niet tot den goeden toon
een optrekje buiten te huren of een
reis te maken naar de een of andere
modebadplaats?

En mevrouw W. ging en kocht voor
zichzelf en de kinderen elegante zomer-
toiletten, die na een verblijf van vier
weken in Zandvoort geheel bedor-
ven waren, maar toch had zij haar

plicht gedaan, van namelijk opzien te
baren.
. Zij zelf voelde zich zeer afgemat
toen zij terugkwam. „Het bad grijpt
aan," zoo verontschuldigde zij zich. De
kinderen zagen er in hun kleederen
zeer verwaarloosd uit en de reis had
oneindig meer gekost dan zij uitgeven
mocht. Bij het naderen van den winter
moest mevrouw W. zich den zeer nood-
zakelijken nieuwen mantel ontzeggen,
de kinderen gingen in eenige malen
uitgelegde rokjes, terwijl tot groot ver-
drïet der moeder de jongetjes van
mevrouw Sch. allerliefste, fonkelnieu-
we matrozenpakjes aan hadden. Het
vurig gewenschte nieuwe kleed in de
huiskamer van de familie W. kon niet
aangeschaft worden, in één woord, nog
een menigte onaangenaamheden had
de reis ten gevolge. „Het volgend jaar
wordt geen reis naar Zandvoort 'of
waar ook • gemaakt," decreteerde de

A A N H E T S T R A N D . -

man. beeld der Sch.'s volgen, dat hun zoo
En tegen alle verwachting gaf zijn goed bekomen was.

vrouw hem gelijk. Zij was door schade Moge dat voorbeeld nog veel meer
wijs geworden, nu wilde zij het voor- navolging vinden!

eanduüürbe hüeranr

schei voor een
abonngmeni 2135



Duivenvoorden
Visrestaurant - specialiteiten
Haltestraat 49 Zandvoort

Het gehele jaar geopend voor
lunch en diner met slechts één
uitzondering : 1ste Kerstdag !
Taf eireserver ing : 02507 - 28 24

Onze staf van koks staan voor
u klaar om uw hors d'oeuvre
voor-bij-u-thuis te verzorgen.
Mogen wij op uw tijdige bestel-
ling rekenen ?
Telefoon 02507 - 22 61

Kerst- en jaarwisselingspaketten
voor familie en vrienden verzor-
gen wij door heel Nederland.
Uw bestelling wel graag vóór
18 uur, donderdag 19 december
a.s. in ons bezit !
Telefoon 02507 - 22 61

Samenstelling van uw hors d'oeuvre
en Kerst- en jaarwisselingspak-
ketten uit onze oceaanrijke vis-
sortering en wereldwijd assorti-
ment delicatessen gaarne in on-
derling mondeling of telefonisch
overleg.
Telefoon 02507 - 22 61

Vergeet u de wijn niet, want
Duivenvoordens vis wil naar
hartelust zwemmen.
Prettige feestdagen en Gelukkig
Nieuwjaar I

MET EN ZONDER LEESBRIL

B ÖLL. Het brood van mijn jeugd.
BORN. Wijnlexicon. 678.7
BROEDER. Toerist in Turkije. 992
BUSKEN HUET. Het land van Rembrandt. 934.5
CAO's in Nederland. 317.5.
DAMSTE, Stotteren. 463.4
DAT schort er aan ! 318.4
DAVIS. The Bouviers, enge
DERIB. Chinoook.
DONNELLY. De schreeuw van een hart.
DOUDART DE LA S REE. De speler. 793.3
FARMER. De wereld van de walvis, s.f.
FLEMING. Casino Royale, spion
GROOT-CANTé. Nieuw leven voor Nathalie.
GUI N. Meester dromer, s.f.
HAAR. Geschiedenis van de Lage Landen, dl.3 en 4.931
HALSELL. Soul sister, enge
KIJKEN naar de werkelijkheid. 705.8
LELOUP. Avonturen in elektronika. s.f.strip
MACDONALS. Het gevaar dat nadert, det.

HET GAAT WINTER WORDEN! !

TIJD VOOR IETS WARMS
WIJ BRENGEN U o.a.
Vlotte cabans en auto-
coats van f 98 tot f 149,--
Geheel met Borg gevoer-
de jekkers van f 119 tot f 139,--

' Orginele Loden jassen f 149,-
Joppers van zeeduffel f 89,--
Warm gevoerde jacks ....f 89 tot f 98,--

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHBDEe/i HERENKLEDING

KERKSTR.20 T€I.:S136

MACHEROT. Snoesje en de bijen, strip
MARTIN. Alex de onversaagde, strip
MOYES. Het raadsel van de derde hond. det.
NIEUWE testament in de taal van ons tijd. 22,7.1
PALMER. Moord in de schemering, thril
PIKE. De zondebok, det.
QUEEN. Lijk aan de haal. det.
SABROWSKY. Alarmapparaten. 668.6
SAID. Ali en Nino.
SCHIPPERS. De nieuwe veldwachter, str.
SEALE. Een alledaags meisje.
SOLIëN. Biljarten. 621.3
STEWART. Thunder on the right. enge.
SURINAME LOOS. 988.1
TRAVER. Anatomie eines Mordes. duit.
TREKARBEID. 328.7
UHNAK. De zwarte hand. det.
WOODHOUSE. Operatie Rock Baby. spion
ZEEVAARDERS. De. 922.5

waterstanden

dec. H.W. L.W.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

02.03
02.55
03.33
04.14
04.59
05.28
06.02
06.46
07.19
08.04
08.58
09.49
11.01
11.42
00.36
01.27
02.19

10.11
10.56
11.37
00.01
00.38
01.11
01.44
02.17
02.57
03.26
.04.14
05.06
06.16
07.28
08.36
09.40
10.24

H.W.
14.21
15.05
15.54
16.22
17.07
17.48
18.12
19.00
19.40
20.22
21.20
22.22

12.04
13.01
13.09
14.36

L-W.
22.26
23.16

12.18
13.00
13.29
14.03
14.36
15.09
15.49
16.33
17.36
18.51
20.00
21.00
21.52
22.44

Ster Kadett
Opel Kadett. Al vijf jaar achtereen
Neerlands meest gekochte auto. Omdat ie
zuinig is en ruim. Omdat ie koersvast is
en degelijk. Omdat ie veilig is en kompleet.
En... omdat ie ook bij inruil de hoogst
gewaardeerde is.

Ster Rekord
Opel Rekord.Goed gelijnd. Royaal met
ruimte, komfort en veiligheidsvoorzieningen.
Zuinig met brandstof en onderhouds-
beurten. Resultaat: no. l in z'n klasse in
Europa.

Opel. Nu al jaren aan de top van de Nederlandse verkoopranglijst.
En dat is niet toevallig. Opel rijden betekent zeker zijn van een lage kilo-
meterprijs en een hoge inruilwaarde. Betekent zeker zijn van prompte
service. Betekent ook: kunnen kiezen uiteen kompleet programma:
Kadett, Ascona, Manta, Rekord, Commodore, Admiral, Diplomat. Zodat u
gemakkelijk uw hoogstpersoonlijke Opel kunt kiezen.

S-7 KRO

Ster Commodore
Opel Commoddre.Voornaam en elegant van
uiterlijk; verwennend luxueus van binnen.
Aldus gaat de Commodore onverstoorbaar
z'n veilige gang. Betrouwbaar onder alle
omstandigheden en op alle wegen.

VAN LENT
ZANDVOORT Kamerlingh Onnesstraat 15
Telefoon 02507-5346
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o Nu de bouw van een wijkcentrum in
nieuw-noord waarschijnlijk nog gerui-
me tijd op zich laten wachten wil een
aantal bewoners van de wijk, na het
gereedkomen van de nieuwe Van Heu-
ven Goedhartschool voor kleuter- en
basisonderwijs, proberen in de oude lo-
kalen van kleuterschool 'Hummeloord'
een voorlopig wijkcentrum te vestigen.
Om de belangstelling voor een wijk-
centrum onder de bevolking van nieuw-
noord te peilen is het afgelopen week-
eind huis-aan-huis een enqueteformu-
lier bezorgd, met het vriendelijk ^er-
zoek dit zo snel mogelijk in te vul-
len. In de loop van deze week zullen
de formulieren door de initiatiefne-
mers worden opgehaald.

Voor nadere Inlichtingen kan men zich
wenden tot de volgende personen:
H. Risseuw, Lorentzstr. 224, tel. 4653;
E. Jessurun, Keesomstr. 441, tel. 6494;
K. de Graaf, Keesomstr. 459,tel. 5033;
G. Pijper, Keesomstr. 407, tel. 6108;
M. Brune, Keesomstr. 509, tel. 5535 en
M. Kuin, Keesomstr. 443, tel. 7017.

lermansweg

kort & klein
o Op dinsdag 24 december a.s. kun-
nen zandvoortse scholieren, welke in
het bezit zijn van het zwemdiploma
A, deelnemen aan een schoolzwem-
proef in het sportfondsenbad aan de
Vondellaan. De proef bestaat uit de
volgende onderdelen : 25 mtr. school-
slag in de tijd van 35 sek. en 25 mtr.
rugslag in de tijd van 45 sek., alsmede
een nummer hinderniszwemmen.
Wanneer'deze proeven met goed ge-
volg worden afgelegd ontvangen de
geslaagden een medaille. Voor ande-
ren is er een troostprijs. Het evene-
ment begint om 1 uur en eindigt om
4 uur. De prijs per deelnemer bedraagt
f. 1,25.

o De afdeling Zandvoort van de Alge-
mene Bond van Bejaarden organiseert
voor haar leden -maar ook niet-leden
zijn van harte welkom- een kerstmid-
dag in het verenigingsgebouw'De Krocht'
Aanvang van de bijeenkomst 14.00 uur.

voor
abonnement
bellen 2135

foto Frans Groenhaide

-Naar aanleiding van het voornemen
van de gemeente de Herman Heijermans-
weg dwars door het duingebied ten o os-
te n van de Kostverlorenstraat door te
trekken naar nieuw-noord, heeft de
kerngroep Zuid-Kennemerland van de
Vereniging Milieudefensie zich met een
adres tot de gemeenteraad gericht waar-
in zij haar bezwaren kenbaar maakt over
de verlenging van het tracé.

De kerngroep koestert zo haar twijfels
over het nut van de verlenging van de
weg vooral indien dit wordt afgewogen
tegen de offers die hiervoor gebracht
moeten worden. M.b.t. de door de ge-
meente noodzakelijk geachte ontslui-
ting van de woonwijk nieuw-noord
vraagt de kerngroep zich af welk pro-
f ijt dit oplevert voor de bewoners van
de wijk. Hun kortste roete gaat immers
via de bestaande wegen, stelt de kern-
groep vast. Alleen de verbinding met
het achterland zal verbeteren, vervolgt
de kerngroep, hetgeen betekent dat t.a.v.
het woon-werk verkeer weer eens de
voorkeur wordt gegeven aan het privé
autovervoer boven het openbaar ver-
voer. En dit terwijl kortgeleden een
nieuwe buslijn naar het NS-station is
ingesteld. Wanneer men de aanleg van
de nieuwe weg afweegt tegen de om-
vang van nieuw-noord, dan wordt de
verbinding nog minder nodig, aldus de
kerngroep Zuid-Kennemerland.
De groep ziet als voornaamste reden
voor de verlenging van de Herman
Heijermansweg het ontlasten van de
kern van Zandvoort voor het rekreatie-
verkeer vanaf de Zandvoortselaan naar
het circuitgebied en het noorderstrand
en omgekeerd. Op het eerste gezicht
lijkt het zeer aanlokkelijk de woonstra-
ten in de dorpskern van het doorgaand
rekreatieverkeer te ontlasten, merkt de
kerngroep op. Beziet men echter hoe-
veel tijd van het jaar overlast voor de
bewoners bestaat dan blijkt dat slechts
neer te komen op een 10-tal zondagen
Per jaar en deze schatting is nog aan
de ruime kant.
De groep vraagt zich af of de beperking
van de overlast opweegt tegen de nadi-
len voor de natuur en de mensen die
in de naaste omgeving van de door te
trekken Herman Heijermansweg wonen
en komt tot de konklusie, dat die na-
delen vele malen groter zijn dan het
nut van de aanleg. Zij wijst daarbij op
de uitspraken van een aantal biologen
Waaruit blijkt dat het gebied waardoor
de verlenging van de weg is gepland zich
heeft ontwikkeld tot een fraai stuk na-
tuurschoon.
Mocht de gemeente Zandvoort onver-
hoopt toch overgaan tot het doortrek-
ken van de Herman Heijermansweg dan

.bepleit de kerngroep van milieudefen-
sie, dat deze zo min mogelijk het be-
staande landschap aantast. De weg dient
dan zoveel mogelijk de bestaande glooi-
ihgen te volgen zodat het tracé in het
bestaande landschap wordt opgenomen.
Bovendien zorgen de bochten er voor
dat men niet de indruk krijgt op een
snelweg te rijden. Verder dient reke-
ning te worden gehouden met geluids-
overlast bij het bejaardenhuis 'Het huis
in den duinen', aldus de kerngroep.
Wat de kapasiteit van de weg aangaat
wijst de groep op de brief van de mi-
nister van volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening van 15 februari 1974,
waarin wordt gesteld, dat de opname-
kapasiteit van het strand bij Zandvoort
niet noemenswaardig kan worden uitge-
breid. In dezelfde brief van de minister
staat ook dat in Zandvoort buiten de
begrenzing van de bestaande bebouwing
geen huizen meer mogen worden bijge-
bouwd. Dat betekent dat de 'ontslui-
tingsweg' maar een weg van geringe ka-
pasiteit mag zijn, meent de kerngroep.

Tenslotte wijst men er nog op dat
er sprake zou zijn van plannen waarin
woningbouw in het park Kostverloren
wordt overwogen. Dat zou in strijd
zijn met de zoeven aangehaalde passa-
ge uit de brief van de minister van volks-
huisvesting en ruimtelijke ordening.

w. hildering overtrof zichzelf*,j?

in

HIER STAAT UW BRIEF

De woningbouwvereniging 'Eendracht
Maakt Macht' informeerde na de
raadsvergadering van l oktober om hui-
zen te bouwen op het terrein van de
voormalige remise of eventueel een
stook langs de Van Lennepweg. De di-
rekteur van p.w. en de stedenbouwkun-
dige vinden dat groenvoorzieningen de
voorkeur verdient boven woningen.
Ook de raadskommissies voor algemene
zaken en publieke werken vinden dat
dit terrein onbebouwd moet blijven.
Volgens het kollege is voor de komen-
de periode voldoende aanbod van wo-
ningen in Zandvoort, zodat het niet
nodig is een stuk groen op te offeren
binnen de bebouwde kom.aldus het
Zandvoorts Nieuwsblad van donder-
dag 12 december. Waarom het Kost-
verlorenpark dan wel bestemmen voor
woningbouw ? Dinsdag 17 december
zullen de leden van de gemeenteraad
moeten beslissen. Zo moeilijk zal het niet
niet zijn; het gaat ook om de toe-
komst van hun kinderen !

J.L.G. Niessen

-De toneelvereniging 'Wim Hildering'
bezorgde haar bezoekers zaterdagavond
in 'De Krocht' kostelijke uren, maar
ook hartkloppingen en koude rillingen,
tijdens een opvoering van 'Celia' van
George Batson. Zelden maakten we een
voorstelling mee waarbij letterlijk alle
spelers voor hun taak berekend waren.

Wat de inhoud van de thriller betreft:
wanneer het dienstmeisje Kathy ver-
moord wordt aangetroffen nadat ze een
avondje uit is geweest met David Gran-
ger, de zoon des huizes en een paar da-
gen later de chauffeur Moreno stervend
binnenstrompelt met in zijn rug het
mes waarmee mrs. Granger, bij wie hij
in dienst is, in haar tuin de planten
snoeit zijn er natuurlijk al twee verdach
ten. Ook de jaloerse dame van de huis-
houding, Mrs. Hamilton, zou het gedaan
kunnen hebben. Maar wie verdenkt nu
in vredesnaam de met het onderzoek
belaste inspekteur van politie Carlin?
Een prachtige vondst van George Bat-
son!
Het dekor, vervaardigd door Ko Reurts,
die dank zij het dekor-fonds.nogal wat
financiële armslag had, kreeg terecht
een open doekje. Een fraaie zitkamer
in een landhuis, waarbij de meubilering,
bloemen als chrysanten en fresia's en
trouwens de hele aankleding een duide-
lijk afspiegeling vormde van de society
waarin het gebeuren zich afspeelde.

mevrouw Kraan - Meeth

Louise Cortlandt en Martha Brand,
vriendinnen van Celia Granger werden
heel knap gebracht door resp. Riek Kok
en Wil Kerkman, die hun meeleven met
hun door de gebeurtenissen van haar
stuk gebrachte vriendin doorspekten met
echt vrouwelijke steken onder water. Aan
Celia Granger werd voortreffelijk gestal-
te gegeven door Alie Bol, die tevens de
regie voerde. Ed Fransen wist de nerveuze,
onzekere David Granger uitstekend te tref
fen en Cor de Krijger vertolkte heel knap
de chanterende chauffeur Moreno. Letty
Kinderdijk speelde met heel veel sukses
(u merkt het, we blijven vandaag juichen)

het dienstmeisje Kathy, terwijl ook Janny
van Waardenberg als het nieuwe meisje IMo-
ra Taylor bijzonder voldeed. Martin Lange-
reis, die de hem op het lijf geschreven
rol van inspekteur Carlin was toever-
trouwd, boeide ook dit keer door zijn
zuiver, bedachtzaam spel; En dan de bij-
zondere prestatie van Wil van Waarden-
berg, die de ziek geworden Loes de Krij-
ger moest vervangen en het klaar speelde
om in drie dagen tijd de moeilijke rol van
Mrs. Hamilton onder de knie te krijgen
en die op bijzonder geslaagde wijze voor
het voetlicht te brengen. Terecht mocht
ze hiervoor aan het eind van de voorstel-

•ling een waarderend woord van voorzit-
ter Hildering, een applaus van de zaal en
kado's van haar kollega's in ontvangst
nemen. Dat 'n speler met het zeggen van
één enkele zin een onuitwisbare indruk

Foto Frans van Loon

kan maken klinkt onwaarschijnlijk en
toch presteerde Jan van der Werff dit als
agent Brent.
De heer Hildering drukte zijn waardering
uit in een bloemhulde voor de vrouwe-
lijke medewerkenden, waaronder uiter-
aard souff leuse Truus Lorenz, en in een
fles Rosé voor de heren. Ook de technie-
se staf, bestaande uit de heren Arie Kerk-
man, Fred Kok, John Lemmens en Jan
van der Werff ontvingen dit geestrijke
vocht. Het persoonlijke kado voor regis-
seuse A'lie Bol bestond dit keer uit een
fraaie schemerlamp voor haar nieuwe in-
terieur. De erkentelijkeheid voor Ko
Reurts en Dick van de Poll (de laatste
installeerde het nieuwe voetlicht) werd
nog eens benadrukt door het aanbieden
van resp. een gereedschapset en een
elektroniese aansteker.



14 inwoners willen circuit
door rechter laten sluiten

omroepers familieberichten familieberichten

-Veertien ingezetenen wan Zandvoort,
w.o. leden van het anti-circuit komité,
willen de gemeente Zandvoort en ei reu i t-
beheerder de Cenav door middel van een
kort geding dwingen de eksploitatie van
de racebaan te beëindigen. De inwoners
baseren hun eis op de geluids- en verkeers-
overlast welke het circuit teweeg brengt.
De behandeling van het kort geding zal
op een nog nader te bepalen tijdstip die-
nen voor de Haarlemse rechtbank.

In de uitvoerige dagvaarding (43 pnt.)
wordt er o.m. op gewezen, dat de ge-
meente Zandvoort de mogelijkheid heelt
om het huurkontrakt tussentijds en een-
zijdig op te zeggsn, wanneer blijkt dat de
Cenav de in het huurkontrakt gestelde
voorwaarden en bepalingen niet nakomt.
Volgens de dagvaarding heeft de Cenav de
overeenkomst herhaaldelijk geschonden,
hetgeen echter niet heeft geleid tot pas-
sende maatregelen cq. beëindiging van
het huurkontrakt door de gemeente. In
de dagvaarding wordt gesteld dat de ge-
meente ingrijpen schuwt uit angstvoor
de eventuele financiële gevolgen. Verder
wordt er in de dagvaarding op gewezen
dat buiten de daarvoor aangewezen pe-
rioden voertuigen van de racebaan ge-
bruik maken die overmatig veel herrie
produceren. De omwonenden ondervin-
den daarvan veel hinder, vervolgt de dag-
vaarding en wijst in dit verband op een
circulaire van het ministerie van volks-
gezondheid en milieuhygiëne waaruit
blijkt dat het geluidsnivo in nieuw-noord
vaak boven het plavond ligt dat in een
woonwijk behoort te heersen. In de dag-
vaarding wordt de gemeente er van be-
tïcht onzorgvuldig te hebben gehandeld
door de kommersiele belangen van de
Cenav en enkele hoteliers te laten preva-
leren boven de zakelijke en gezondheids-
belangen van anderen. De gemeente zou
ook onzorgvuldig te werk zijn gegaan bij
het geven van toestemming wijziging aan
te brengen in het tracé van de racebaan
De gemeente zou daarbij hebben ver-
zuimd de in de wet op de ruimtelijke
ordening voorgeschreven procedure tot
wijziging van een bestemmingsplan te
volgen. Door deze nalatigheid ontnam
de gemeente Zandvoort de eisers op on-
rechtmatige wijze het recht bezwaren

de strijd tegen het circuitlawaai
wordt in toga voortgezet

m te dienen, aldus de dagvaarding.
Bij het te voeren kort geding tegen de
gemeente en de Cenav zal door de eisers
gebruikt worden gemaakt van een rap-
port over de geluidshinder van het cir-
cuit dat door TIMO-Delft aan de minis-
ter van volksgezondheid en milieuhygiëne
is uitgebracht. Uit het materiaal blijkt dat
de als aanvaardbaar beschouwde geluids-
grens voor een woongebied in de bebou-
wing rond het circuit verre wordt over-
schreden.
In de raadsvergadering van hedenavond
maken b en w melding van de dagvaar-
ding en stellen zij de gemeenteraad
voor in verweer te gaan tegen het aan-
gespannen rechtsgeding.

FOTOLITHO DROMMEL
BREEKT MET
KERST (PAKKETTEN) SLEUR

leder jaar worden de relatiegeschenken
die rond de jaarwisseling bij de meeste
bedrijven en ondernemingen de deur
uitgaan duurder en datzelfde is het geval
met de kerstpakketten die onder de
medewerkers worden verdeeld. Zo lang-
zamerhand zijn er hele bedragen mee
gemoeid en wat zou je met dat geld
niet '-runnen doen wanneer je het een
andere bestemming gaf. Een bestem-
ming die nu eens niet ligt m de zakelijke
en kommersiele sfeer.
Dat vroeg direkteur Jan Drommel van
het gelijknamige in Zandvoort-noord ge-
vestigde fotolithobedrijf zich af. En toen
hij meende het antwoord te hebben ge-
vonden riep hij zijn medewerkers bijeen
en lanceerde zijn idee : afschaffen van
de relatiegescheneken en de kerstpaket-
ten en met het geld een aantal zand-
voortse bejaarden een prettige dag be-
zorgen. Na het fiat van zijn medewer-
kers kon direkteur Jan aan de slag gaan.
Het resultaat is dat vijfendertig zand-
voortse bejaarden uit het rusthuis 'Huls-
manhof' en het voormalige gemeente-
lijke verzorgingshuis op zondag 22 decem-
brt a.s. een feestdag krijgen aangeboden.

De dag begint met een rondrit door
de omstreken van Zandvoort, die koste-
loos wordt verzorgd door het toering-
carbedrijf van de firma Kerkman. Na de
rondrit worden de bejaarden ontvangen
in het restaurant van Bouwes Palace
waar voor hen een kerstdiner wordt ge-
serveerd. Aan het diner gaan een aan-
tal attrakties vooraf, w.o. een optreden
van de folklorevereniging 'De Wurf'.
Drommel hoopt dat hetekspenment
ook door andere bedrijven en zaken
zal worden overgenomen. Het geven
van relatiegeschenken is langzamer-
hand zo'n sleur en gewoonte geworden
dat je niet beter weet of het hoort zo
en moet zo blijven. Dat is dan het mo-
ment om er mee te kappen, vindt hij.

-Het eerste elftal van Zandvoortmeeu-
wen is er gisteren in geslaagd zich tegen
een superieur Velsen staande te houden.
De voor de kustbewoners inspannende
en zware wedstrijd eindigde in een 0 — 0
gelijk spel. Het werd voor Zandvoort-
meeuwen een ware slijtageslag, waarin
vooral de verdediging nauwelijks een
ogenblik van rust werd gegund. Toch
zag Velsen geen kans van het overwicht
op de zandvoortse ploeg te profiteren
en een definitieve doorbraak te force-
ren. Dat was vooral te danken aan het
uitstekende werk van keeper Pellerin
die soms het onmogelijke verrichtte.
De voorhoede van Zandvoortmeeuwen
kwam er ook nu weer vrijwel niet aan
te pas. Alleen in de tweede helft werd
het doel van Velsen een paar maal seri-
eus bedreigd. Kees Bruin verschafte
zich nog de beste kansen maar die ble-
ken toch niet goed genoeg voor het
maken van doelpunten.
Er waren nogal wat mutaties in de op-
stelling van Zandvoortmeeuwen : Pieter
Keur viel in voor Maarten Koper en Jan
Swart voor Gerard van den Boogaard.
Tijdens de wedstrijd werd Lock om
onduidelijke redenen vervangen door
Peter de Muinck en twee minuten voor
het einde moest Swart plaats maken
voor Manfred Bakels.

nieuws
kort & klein
0 Het Farce Majeur - team komt a.s.
vrijdag naar het revaliadatiecentrum
Nieuw Unicum voor het maken van op-
namen voor een nieuwe aflevering van
het satiries programma. Tussen 12 en
1 uur wordt gefilmd op het sportter-
rein met medewerking van de bewoners.
Verder worden opnamen gemaakt in 'De
Brink', de rekreatieruimte van unicum.

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C É C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES.

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f606,-.
PARIAN, Nieuwe M eerdij k
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot erf met zaterd,
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.-

Gezien op het strand zij-
klep van een wachtboot?
met plm. 5 metalen haken.
WIE biedt het aan ? ? ? ?
Tel. 023-320434.

TE KOOP 2 paar skischoe-
nen mt. 45 en 38 1/2. Tel.
5524.

Aankomend lerares wil bij-
les geven of helpen met het
huiswerk. Tel. 58 00. Prijs
f 5,-- per uur.

ELKE boekhandel levert het
boek ANSTERDAMSE GE-
VELSTENEN met ruim 180
afbeeldingen. Prijs slechts
f 14,90.

Het MUNTBOEK van P. Ver-
kade wordt uit voorraad ge-
leverd door Boekhandel Jan
ter Gouw, Overtoom 480 ,
Amsterdam. De paperback
editie kost slechts f 29,50.

WIE RUILT MET ONS?
Wij bewonen een vrij groot
huis in Zandvoort tussen
station en zee. Huurprijs f
195,- per maand. Wij zoe-
ken een benedenwoning in
Zandvoort of omgeving met
tenminste 4 kamers. Brieven
onder nr. 9400 buro van dit
blad.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 4586

Heden is geheel onverwacht tot onze droefheid overleden onze lieve
Moeder en Grootmoeder

CORNELIA POT - de RUITER

op de leeftijd van 82 jaar.
Kees en Betty Pot
Annemiek
Daan
Joeke

Harry en Lies Pot
Harry
Michiel

Zandvoort, 16 december 1974.
Brederodestraat 5.

De teraardebestelling zal plaatshebben donderdag 19 december om 12 uur
op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Aan huis geen bezoek.

De overledene is opgebaard in een der rouwkamers, Zijlweg 63 te Haarlem.
Gelegenheid tot bezoek van 14.00 tot 15.30 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.

Op owensdag 18 december 1974 trouwen

\VEVf JANSEN en FRANCffiN GOVERS

in het gemeentehuis van Amstelveen om 14.15 uur.
De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden in de Bankraskerk te Amstelveen
om 15.30 uur door Ds. W. Kraayenhoff.
Gelegenheid tot feliciteren van 16.45 tot 18.30 uur in de Bankraskerk,
Max Havelaarlaan 435 te Amstelveen.

Amstelveen
Cleopatralaan 15

Toekomstig adres:
Kostverlorenstraat 66a, Zandvoort aan Zee

Zandvoort aan Zee,
Genestestraat 7

Het bestuur van de Algemene Bond van Bejaarden, afd. Zandvoort,
geeft met leedwezen kennis, dat hun voorzitter,

de Heer A.H. STRENGERS

13 december op 77-jarige leeftijd is overleden.

JOKE ROMEIJN en BRAM PASMAN

geven hierbij kennis dat zij heden om
14.00 uur in het huwelijk treden in
het gemeentehuis van Poortugaal, ker-
kelijke bevestiging om 15.00 uur in
Ned. Herv. Kerk te Portugaal.

Receptie : van 18.00 uur tot 21.00
uur in herv. centrum te Rhoon.
Toekomstig adres: Brederodestraat 26

Zandvoort.

UW FEESTDAGEN
ZIJN NU BEGONNEN

want de Lady Shop nodigt u uit
haar
„Lady Like piïjsjes"
te komen zien en ... ervan te
profiteren!

SPECIALE KERSTATTRACTIE!
Chique elegante en sportieve
blouses
2 halen — 1 betalen !

Tot ziens in de

Zandvoortselaan 371, Bentveld
'Telefoon 023 - 24 2313

KWEKERIJ - BLOEMISTERIJ

P. van Kleeff
van Stolbergweg la
Zandvoort

UW adres voor:

KERSTBOMEN
BLOEIENDE PLANTEN
KERSTSTUKKEN
GROEN, HULST e.d.

Alle benodigheden, voor het maken van
kerststukjes.

telefoon Kwekerij : 70 93
Privé 28 78

Zit u omhoog met type- of correspondentie
werk? ?
Wij verzorgen het voor u; snel en goed.

Type- en korrespondentiebureau

TYPING-SERVICE
Voorlopig adres: Mevr. L.W.A. Blokdijk-Reijn

Koninginneweg 37, Postbus 44
Zandvoort
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dit had het jaar van de...

noordbuurt kunnen zijn. In het voorjaar kwamen de bewoners van
de buurt in verzet tegen de af braakplannen van de gemeente. En zij kre-
gen de steun van de bevolking. Op één enkele dag verzamelden zij ruim
1200 adhesiebetuigingen. Aanvankelijk leken hun akties tegen de sloop
van de buurt met sukses te worden bekroond. De gemeente wilde wel
praten met de buurtbewoners en beloofde een nieuw kwaliteitsonder-
zoek naar de 'afbraak' huisjes te zullen instellen. De verwachtingen waren
hoog gespannen maar de hoop op betere tijden voor de noordbuurt werd
de bodem ingeslagen toen, na een paar maanden van bedriegelijke rust, de
afbraak van de pandjes werd hervat. Er verdwenen hele woonblokken, zo-
als in de Swaluëstraat. De buurt blijft protesteren tegen het geweld van
de moker, blijft alternatieve plannen en mogelijkheden aandragen en blijft
proberen de gemeente te overtuigen van de zinloosheid van de afbraak
van goede, bruikbare en betaalbare woningen in het centrum van Zand-
voort. Totnogtoe is het praten tegen dovemansoren.

-Dit had het jaar van het Kostverlorenpark kunnen zijn. Het park, een
uniek natuurgebied in de direkte omgeving van het centrum van Zand-
voort, werd door de eigenaar aan de gemeente te koop aangeboden. Na-
dat b en w en de grondbezitter een prijs waren overeengekomen stelde
het kollege de raad voor het Kostverlorenpark aan te kopen t.b.v. wegen-
aanleg en woningbouw. De vertegenwoordigers van de partijen die voor
de raadsverkiezingen van mei j.l. hadden beloofd pal te zullen staan
voor het handhaven van de natuurgebieden van Zandvoort gingen zonder
slag of stoot met de aankoop en de bestemming akkoord. Eert bestem-
ming die de vernietiging van het park tot gevolg heeft. Alleen de pro-
gressieve kombinatie in de raad weigerde kiezersbedrog te plegen en
brak een lans voor het behoud van het park. Een stem van eert roepende
in de woestijn.

foto's
Frans Groenheide

voor
FIETSEN

en, ..•- •
BROMMERS

VER5TEEGË
HIUTESTR.IB>TEL:«99-vZRNDVOORT

VRIJDAG GEEN KOERANT

in verband met de (te)
korte tijd van voorbereiding
verschijnt vrijdag geen koerant.

Het eerstvolgende nummer
komt uit op dinsdag
7 januari.

-Dit had het jaar van de nieuwe gemeenteraad kunnen zijn. Eind mei
werd de nieuwe volksvertegenwoordiging van Zandvoort gekozen. Een
paar weken voor de verkiezingen brachten de partijen van links, rechts
en het midden in marktkraampjes op het Raadhuisplein hun program-
ma's aan de vrouw en de man. Fraaie slagzinnen verpakt in niet minder
fraaie vouwbladen stelden de kiezers van Zandvoort een gemeenteraad
in het vooruitzicht die de urgente problemen op het gebied van het
miljeu, de leefbaarheid en het welzijn niet uit de weg zou gaan. Meer dan
een statieportret van een aantal ja- en amen knikkende en als toegift
snaaks lachende heren is er tot op heden niet uitgekomen.

Lees en kijk verder op pagina 2
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-Dit had het jaar van de topzomer kunnen zijn. Het
leek allemaal zo mooi en helder blauw te zullen wor-
den, geen wolkje aan de einder, warm tot zeer warm
en zon vanaf het krieken van de dag tot aan het dalen in de
zee. Maar de zomer werd een flop en een ware knersing
der tanden voor strandpachters en kliëntele. De ge-
meente had hier geen hand in. Zij stond machteloos
tegenover een ongrijpbare autoriteit. Het plaatselijk
bestuur moet zich gevoeld hebben als de bewoners van
de noordbuurt of de mensen die een vakantiehuisje
bezitten in het Kostverlorenpark. Bedonderd. l»

foto's Frans Groenheide

was niet allemaal
-en dat moet worden gezegd - kommer en verdriet dit jaar. Er grepen ook
positieve gebeurtenissen plaats. Het sportfondsenbad aan de Vondellaan
kwam tot stand, het door vrijwilligers in hun vrije tijd gebouwde kluphuis
voor juniorvoetballers aan de Van Lennepweg werd geopend en twee kinde-
ren metselden de eerste steen voor de eerste gekombineerde kleuter- en ba-
sisschool in Zandvoort (noord). Allemaal produkten van inspanning en vlijt
en zeer nuttig voor lichaam en geest.

Wie weet komen in 1975, dat over luttele uren begint, de zaken die dit jaar
f link-scheef liepen nog goed terecht. Breken er betere tijden aan voor het
oude dorp aan en de natuurgebieden die Zandvoort nog rest. Hoe het verder
gaat en wat er van terecht komt kunt u ook het komende jaar weer lezen
in de Zandvoortse Koerant, die 2x per week verschijnt en wordt vervaardigd
door Trudy Luiten (zetwerk redaktie- en advertentiekolommen en administra-
tie), de heer Admiraal (boekhouding), Hans Vader (vormgeving en opmaak).
Fotolitho Jan Drommel (vervaardiging van offsetplaten). De Zwager/reklame
(printen van kopregels e.a. hand- en spandiensten), mevr. Kraan - Meeth, J.G.
Bisenberger én Jan Termes (verslaggeving), Frans Groenheide en Frans van
Loon (fotografen), F.C. Piet (redaktiebeheer). Zij en de direktie van de koe-
ra n t wensen u een jaar toe dat u in levende lijve en in goede gezondheid moge
aanschouwen en slijten.

zwembad (boven)
en
kluphuis (links)
en
eerste steen (rechts)

zijn foto's van
Frans van Loon



nieuws
kort & klein
• Ter gelegenheid van nieuwjaarsdag,
morgen 1 januari, organiseert Zand-
voortmeeuwen een voetbalwedstrijd
tussen een team van begeleiders en een
elftal samengesteld uit ZVM-veteranen.
De ontmoeting begint om 13.00 uur.
Het veteranenelftal bestaat uit: R. Til,
E. Keesman. C. Schuiten, H. Bos, J. v.-
Soolingen, J. Visser, H. Franssen, J. Ko-
per, E. Keur, F.J. Koper, J.O. Keur en
E. Jongsma. Coach is B. Pastor.
Van het begeleidersteam maken deel
uit: H. Versteege, R. Kanger, B. Schut, J
J. Jongbloed, L. Nanai, J. v.d. Leden, A.
Stobbelaar, S. Stobbelaar, F. Keur, W.
Koops, P. Koning, A. Paap, J. Paap en
G. Jongkind. Coach is Piet Keur. Als
scheidsrechter treedt op G. v.d. Kroon
eh als verzorger de heer A. Loos. Na
afloop van de ontmoeting vindt in het
kluphuis van de vereniging een nieuw-
jaarsinstuif voor leden en introducé's
plaats.

• De resultaten van de ter gelegenheid
van de kinderboekenweek gehouden balr
lonnenwedstrijd zijn bekend. Suzanne
Koper behaalde de eerste prijs. De door
haar gelanceerde ballon legde de groot-
ste afstand af en kwam in het duitse Ka-
men terecht. De tweede prijs ging naar
Iris Kuijken. Haar ballon werd gevonden
in de duitse plaat Bochum. De derde -
prijs werd gedeeld door Marja Kinne-
ging, Sandra Harteveld en Jacqueline
Harteveld. De ballonnen van de meisjes
daalden'in-Jiet eveneens duitse Lüding-
hausen.

• In het nieuwe jaar komt de zandvoort-
se gemeenteraad voor de eerste keer in
openbare vergadering bijeen op dinsdag
28 januari a.s. De voor het publiek toe-
gankelijke vergaderingen van>de kommis-
sies van bijstand en advies zijn op de na-
volgende data vastgesteld : 6 januari, pu-'
blieke werken en financiën; 7 januari, al-
gemene zaken en 8 januari, sociale zaken
en volksgezondheid.

• Het jaarlijks badmintontoernooi om
het open kampioenschap van Zandvoort,
georganiseerd door de Sporting Club
Zandvoort, vindt plaats op zondag 12 ja-
nuari in sport Pelikaan. Het toernooi
staat open voor rekreatie-spelers en C-
klassers en er wordt gespeeld in de ka-
tegorieëg damesdubbel, heren-dubbel
en gemengd-dubbel. Er zijn speciale
poelès voor senioren (koppels die sa-
men 75 jaar zijn en waarvan de jongste
tenminste 35 moet zijn). Aanmelden
tot en met vrijdag 10 januari in de sport-,
hal.

• Bij de jaarlijkse schietwedstrijden
van de zandvoortse reservepolitie werd
reservist W. v.d. KuijLall-round schut-
ter 1974. Kampioen kategorie pistool-
schieten werd reserve-brigadier P. Joukes
en kampioen op het geweer reservisten
kommandant M.J. Methorst. Bij de ge-
nodigden sleepte korpschef J.D. van
Maris de eerste prijs in de wacht. Kam-
pioen van de dames werd mevrouw
Blaauboer. De winnaars ontvingen de
prijzen uit handen van de heer Van Ma-
ris die de bevordering bekend maakte
van de reserve-hoofdagent R. Coenraad
en P.M. van Keulen tot reserve-briga-
dier.

* Zoals in de koerant van vorige week
dinsdag werd vermeld raakten bij de be-
strijding van de brand in hotel Bouwes
enkele leden van het zandvoortse brand-
weerkorps gewond. Het waren de heren
C. Ceders en W. Schilpzand, waarvan
eerstgenoemde enige tijd werd verpleegd
in een haarlems ziekenhuis. Beide vrij-
willigers gaan thans goed vooruit en zul-
len binnenkort hun 'plaats bij het korps
weer kunnen innemen.

waterstanden

H.W.
05.26
06.12
07.00
07.50
08.46
09.43
11.00
11.48
00.55
02.00
02.40
03.24
04.03

L.W.
01.53
02.15-
03.01
03.53
04.49
05.46
07.02
07.51
08.58
09.44
10.43
11.27
00.12

H.W.
17.50
18.29
19.22
20.11
21.17
22.26

23.29
13.20
14.06
15.00
15.38
16.11

L.W.
13.29
14.32
15.25
16.14
17.20
18.29
18.59
19.48
21.-
21.52
22.46
23.40
12.14

opening
ZATERDAG 4 JANUARI 12 UUR

Snackbar "DE BOLLE"
Haltestraat 24, Zandvoort

Telefoon 32 01

WIJ LEVEREN U I T S L U I T E N D le KLAS KWALITEIT

aan zet • 9

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
Oud en Nieuw

Zr. B. Poldervaart, Kruislaan 54
Hoofddorp, Tel. 02503 - 6000

HEERLIJKE
*Bamiballen
*Nassiballen
*Kaas soufle's
*Fricandellen
*Gehaktballen
*Soepen
*Div. soorten ijs

*Hot dogs
*Ham schijven
*Goulash Kroketten
*Vlees Kroketten
*Sito Sticks
*Div. belegde broodjes
*Div. soorten ijstaarten

*Altijd verse koffie*

ONZE SPECIALITEITEN
*Hamburgers, *Saté, *Div. salade's

TER KENNISMAKING
*Onze overheerlijke V L E E S kroketten

van 70 cent VOOR 45 cent
PATAT FRITES 65 CENT met G R A T I S Bitterbal

-In de returnontmoeting met de haar- .
lemse zwemverenigingen Njord '59, DWR
en HHC heeft de zandvoortse zwem- en
poloklup de Zeeschuimers opnieuw op-
merkelijke suksessen behaald. In de eerste
ronde 'pakten' de Zeeschuimer zeven gou-
den en negen zilveren en vier bronzen
medailles.en in de tweede ronde zeven
gouden, tien zilveren en negen bronzen
plakken. Daarmee heeft de nog jonge
zandvoortse vereniging zich een plaats
veroverd tussen dé gerenommeerde klups.
De individuele uitslagen luiden:
100 m. vlinderslag meisjes 0-10 jr., T.
Leonie Turkenburg 2,05 min.; 50 m
vlinderslag jongens 0-10 jr., 1 Ronald
Koning 47,2 sec.; 100 m. vrije slag meis-
jes 0-12 jr., 3 Carolien v. Keulen 1.26
min.; 100 m. vrije slag jongens 0-12 jr.,
2 Theo Keur 1.22 min.; 100 m. rugslag
meisjes 0-14 jr. 2. Carry Wessendorp
1.27 min. 3. Elly Bol 1.31 min.; 100

m. rugslag jongens 0-14 jr., 3. Ruud
Luttik 1.38 min. 100 m. vrije slag meis-
jesp-16jr., 1. Elly Bol 1.16.9 min. 3.
Anita Turkenburg 1.19.6 min.; 100 m.
brije slag jongens 0-16 jr. 1. Rolff Kras
1.01.6mon. 3. Robert Drommel 1.11.3
min.; 100 m. rugslag heren, 2. Martin '
Haagen .1.17 min. 100 m. rugslag meis-
jes 0-10 jr., 2. Leonie Turkenburg 1.48.2
min.; 100 m. rugslag jongens 0-10 jr., 2.
Paul Nihot 1.44.5 min., 3. Ronald Ko-
ning 1.47 min.; 50 m. vlinderslag meis-
jes 0-12 jr. 2. Carry Wessendorp 45.7 sec.
3. Carolien v. Keulen 46.8 sec.; 50 m.
vlinderslag jongens 0-12 jr. 3. Theo Keur
57.3 sec.; 100 m. schoolslag meisjes
0-14 jr. 2. Carolien v. Keulen 1.41.5 min.
100 m. schoolslag jongens 0-14 jr. 2.
Erik Koper 1.38 min., 100 m. schoolslag
meisjes 0-16 jr., 1. Anita Turkenburg '
1.27.7 min. 100 m. schoolslag jongens
0-16 jr. 1. Albert Haagen 3. Robbert
Drommel 1.31.9 min.; 100 m. vlinder-
slag dames, 1. Anita Turkenburg 1.28.5
min. 2. Ellie Bol, 1.38.4 min.; 100 m.
vlinderslag heren, 2. Martin Haagen, 1.11,
min.

Het 1e achttal van de Zandvoortse Schaak-
klup, dat tot nog toe dit seizoen zo ueelbe-
lovend de schaakstukken hanteerde, is
dinsdag 10 december roemloos ten on-
der gegaan tegen VHS 6 uit Haarlem. De
pressie van de tegenstanders was zo groot
dat Zandvoort zich in de beslissende fa-
ses volledig van zijn stuk liet brengen en
diverse blunders beging.
Geerts was de enige die kon winnen en
verdient daarvoor dan ook alle lof. Ver-
der wist eigenlijk alleen Boldingh een
overwicht te verkrijgen, maar door de
taaie verdediging van de VHS-speler werd
dat slechts met een half punt beloond.
Vastenhouw mocht zich nog gelukkig
prijzen met een zelfde resultaat. Van
Eijk, van Elk en Schuite maakten onder
druk zulke ernstige fouten dat geen red-
ding mogelijk was. Van de Brom en de
Bruin speelden weliswaar erg spannende
partijen maar konden het evenmin bol-
werken 6 — 2 dus.
Al met al een knappe prestatie van VHS
maar ook een bewijs te meer dat een
klup met meesters en sterke hoofdklas-
sers in de gelederen zoals VHS veel
meer stimuleert en gelegenheid geeft
tot praktiese en theoretiese training
dan Zandvoort. Misschien moet op lan-
gere termijn toch gedacht worden aan
een trainingsprogramma door schaak-
instrukteurs, hetgeen door de KNSB
voor 50 °/o gesubsidieerd wordt. Ver-
moedelijk echter blijft ook dan het
wachten op een eventuele filantroop.
Intussen moet het mogelijk zijn vanuit
de huidige underdog-positie met de
aanwezig strijdlust voor verrassingen te
zorgen. De eerste mogelijkheid daartoe
is thuis tegen het sterke de Vennep
(dat onlangs van VHS 6 won) op 16
januari 1975 in het Gemeenschapshuis,
aanvang 8 uur.: Schaakliefhebbers zijn
vanzelfsprekend welkom.

eanduoürtee
haeranr

-Veel plezier beleefden op Zondag 22 december j.l. een groot aantal zandvoortse bejaarden - o.m.
uit het rusthuis Hulsmanhof- aan een uitstapje per touringcar in de omgeving van Zandvoort, dat
werd gevolgd door een diner in het restaurant van Bouwes Palace. De dag werd verzorgd door direk-
tie en medewerkers van Fotolitho Drommel in belangloze samenwerking met busonderneming Kerk-
man en de f olklorevereniging 'De Wurf/. Het evenement werd bekostigd met gelden die in voor-
gaande jaren door het fotolithobedrijf werden besteed aan relatiegeschenken en kerstpakketten.
Tussen de diverse attrakties door moesten de bejaarden,allemaal in Zandvoort geboren en getogen,
even hun enthousiasme over het gebeuren kwijt. Fotograaf Frans van Loon maakte er bovenstaand
plaatje van.

GEREF. KERK
zondag 5 januari:

10.00 uur: ds. P.N. Kruyswijk te
Haarlem.
19.00 uur: idem.
In beide diensten viering van het
Heilig Avondmaal.

HERV. KERK
woensdag 1 januari

Jeugdhuis vanaf 10.30 uur:
Nieuwjaarsreceptie. Voor iedereen,

zondag 5 januari
10.30 uur: Ds. C. Mataheru, viering
H. Avondmaal.

Jeugdhuis:
10.30 uur: Jeugdkapel Dhr. N.H. van
Wijk.

Kollekte: Noodlijdende gemeenten en
personen.

Ned. Protestantenbond
zondag 5 januari:

10.30 uur: Wijdingsdienst, verzorgd
door eigen leden.
Na afloop koffie-drinken.

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komst r-

VOLLE EVANG. GEMEENTE
Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

'Zaterdagavond 19.30 uur: misvie-
ring.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

burgerlijke stand

Overleden: Jacoba Kuyt, oud 97 jr.,
gehuwd geweest met L. Molenaar.

Ondertrouwd: Hendrik Schaap en
Maartje'Zegers; Johannes Matthijs van
der Donk en Henriëtte Petronella Breij;
DirR Johannes Pfann en Nelly Alida
Oltmans.

Gehuwd: Jacob Johannes Jansen en
Geertrudis Magadelena Haring; Hermanus
Gerardus Anthonius Pellerin en Baukje
Veen; Pieter Johannes d'Hont en Eliza-
beth Jeanne Groot; Frans Jacobus de
Lijzer en Pieternella Willemke Loos;
Jan Hendrik Gijsbertus van der Meij en
José Vos; Klaas Looman en Rika Dirk-
je Kleinlugtenbelt; Rudolf Minden en
Janne Chfistine Maria Rückert; Francis-
cus Johannes de Vlieger en Marianna
Margaretha Vreeken.

Geboren buiten de gemeente:
Annemiek, dv H. Peet en Lucie Zwart.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuiplein.
2525 opgeven van verhuur van vrije

woningen, flats en slaapkamers
met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-
weg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman
Zandv'oortselaan 365 Bentveld
SAAB-service-dealer.

2323 Autobedrijven "Rinko"
off. Renault dealer - off Ford
dealer, Oranjestraat 2*12

2754 Adm. Groene Kruis.



Smederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„C Ë C l L E"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
~ Telefoon 4365
Binnen één uur klaar.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10-17 uur vrijdags tot
21 uur.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

N l CO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

J. Portegies-Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

VAPENT U TEGEN DE WINTER
b«

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate • Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK -TEXTIEL / Grote Krocht 30-32/
telefoon 02507-69 75

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIE kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17
Zandvoort
Telefoon 32 83

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

K
UdNBM
ilidMCC

Burg. Engelbertsstraat11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

geen

koerant jHLc
ontvangen? £ S J O

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparaties
QASQEYSERS • OASHAARDEN

Verhelpen van storingen
AANLEG SANITAIR - QA8HAARDEN

Erkend gas- en waterinstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02607—5012

EEN VOORSPOEDIG
1975 WENST U

l
V-7/

E. van der Linden
INTERIEURVERZORQINQ

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfoldér.
Belt u ons even.
WMterparkstraat M • Zandvoort • Telefe«ii 4073

•£/Petit

L

HET ADRES
VOOR GOEDE HAARVERZORGING

[WAS- en WATERGOLF
v.a. f 9,75

HOGEWEG 27 Telefoon 6969

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keeeomstraat 61 « Telefoon 6351

CENTRALE VERWARMING
TECHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Amperestraat 2/hoek Kamsrlmgh Onnesstraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845'

Gtdipl mstall Erk A C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINQ

ADVIS4 KN LEVERING

ZELFBOUWPAKKETTEN

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein-Tal. 2129

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renautt

autobedrijven
rinko

RENAULT

GORDIJNEN MAKEN?
komt u eens met ons pra-
ten.

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

uinruL'pors

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdru kwerk.

F.M. VANDEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

UW TRAP BEKLEDEN ?
vraag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrentie

prijzen.

s t e n c i l w e r k
' J .SIJTSMA
VAN LENNEPWEG 75

Hondenkapaalon
RENI SCHRAM'

Voor vakkundig knippen
scharen, trimmen, wassen,

odrbehandellng,
voetbehandegllnq, etc

.Hondenspecialiste
sinds. 1955.

Troelstrastraat 7. tel. 4099

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ter, peuters, tieners en gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1-3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

TE KOOP gevr. schrijfbu-
ro'tje, penantkastje, thee-
kastje of wat andere kleine
meubeltjes. Brieven onder
nr. 9700 buro van dit blad.

ATTENTIE ::

wil die dame die op 23 de-
cember bij een drogist nr.
46 Haltestraat per abuis
mijn plastik tas heeft mee-
genomen, daar mijn ver-
pleegstersuniform er inzit.
GELIEVE deze dringend
bij deze drogist terug te be-
zorgen.
Verpleegster is zeer gedu-
peerd.

Zelfst huish. hulp gevr.
voor 2 a 3 halve dagen p.w.
tel. 20 59, na half 6.

VERLOREN
WIE heeft mijn zilveren
armband (antieke horloge-
ketting) gevonden in cen-
trum dorp.
Cocky Tinga, Emmaweg 16.

TE KOOP of TE HUUR
gevraagd: werkplaats ge-
schikt voor tekenatelier.
Oppervl. 50 tot 100 mtr2
Bij voorkeur met enige
woonruimte of ev. daartoe
geschikt te maken. Brieven
onder nr. 9701 buro van
dit blad.

Zaterdag 4 januari

21.00 uur

TYPSOOS LIONS

BS LEIDEN



dinsdag 31 december

fotolitho dromnr
vraagt voor direkt

WERKSTER

voor onderhoud van ons
modern gebouw in de avonduren

Loon FI. 7,-- per uur

FOTOLITHO DROMMEL BV

Flemingstraat 100 / Zandvoort / tel. 3046

Telefoon na 18.00 uur nr. 4993.

èlbv &

WONINGINRICHTING sindc 1023
Helteetraet 27-29 • Tel. 2506 b.g.g. 3760

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGQRDUNEN.

Off. Luxaflexdealar
Wij maken gaarne vrijblijvend offerte

GEBOORTEKAARTJES

VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN

EN VISITE-KAARTEN

Drukkerij
Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28
Zandvoort
Telefoon 27 93

nieuuujaarsuuen
WIJ

WENSEN

ALLE MENSEN

EEN GELUKKIG 1975

SPECIAALZAAK VOOR
HERENHODEen HERENKLEDING

KERKJ3TR.20 TEL:3136

J

~~\

eric renout
heren kapsalons
schoterweg 47 Haarlem tel. 261610
schoolplein 4 zandvoort tel. 5880

wenst kliènten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

BAR - DANCING - DISCOTHEEK

chin - chin
Wij wensen al onze vrienden en

bekenden een voorspoedig
1975 toe.

Nan, Ad, Nico en Jan

Nieuwjaarsnacht geopend van 00.30 tot 05.00 U.

Bestuur van de Accordeonvereniging

"ZANDVOORT"

wenst haar leden en donateurs een gelukkig

1975

W. AKERSLOOT
Schelpenplein 18

wenst kliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar.

DE ALGEMENE BOND VAN
AMBTENAREN

wenst de leden een gelukkig
en voorspoedig 1975

n.v. A. B A K E L S
Kerkstraat 29-31

wenst geachte kliërten een
voorspoedig nieuwjaar.

Woninginrichtïng

L. BALLEDUX & ZONEN
Haltestraat 27-29 , telefoon 2596

wenst geachte kliè'nten en vrienden
een gelukkig nieuwjaar.

Brood- en banketbakkerij

M.J. BALK
Hogeweg 28, tel. 29 89

Wij wensen een ieder een heel gelukkig
en voorspoedig 1975.

C.P.N. afd. Zandvoort

Wenst haar leden en sympathisanten
een Voorspoedig en Strijdbaar 1975

een goede raad
neem een abonnement op de Waarheid !

J. VAN CAMPEN & ZN. RV.

Schoen- en sleutelservice.
Tempelierstraat 46

WENSEN VRIENDEN EN KLIËNTELE EEN VOORSPOEDIG 1975

Bouwbond NW afd. Zandvoort

wenst haar leden een voorspoedig 1975.

Bestuur en kommissies van

ZANDVOORTMEEUWEN
wensen, leden, supporters en begunstigers

ÊENSUKSESVOL 1975

eanduoorbe hoeranr

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20. tel. 2560
Zandvoort

WENST U
EEN GOEDE REIS

DOOR 1975

FIRMA

j.w. van dam
WENST aüe kliènten,

vrienden en
kennissen

een voorspoedig nieuwjaar.

Kerkstraat 3.

PARFUMERIE

WENST EEN IEDER IN ALLE

OPZICHTEN

EEN VOORSPOEDIG 1975



FIJNWASSERU W.M. DAMMANN
Pakveldstraat 5

wenst alle klienten een
voorspoedig 1975.

SLAGERIJ Fa. VAN DIJK
S tationsstraat 12, tel. 23 36

wensen hun klienten en vrienden
een voorspoedig 1975.

Groentehandel
J. DRAIJER
Van Ostadestraat 9

wenst klienten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1975.

Elektro - technisch bureau

L. DROMMEL
Helmerstraat 33, tel. 2733

wenst geachte klie'ntèle een voorspoedig

1975

SLAGERIJ H.J. VAN ELDIK
Jan Steenstraat 1b, tel. 26 82

wenst alle klienten een voorspoedig 1975.

Elektro radio-geluidstechnisch bureau
Fa.J.K FEENSTRA
H altestraat 57, tel. 2065

wenst u een voorspoedig 1975.

SMEDERIJ GANSER & ZN.
Gr. Krocht 36a, tel. 2518 - 5068 - 3612

wenst klienten en vrienden een voorspoedig

nieuwjaar.

HERENKAPSALON

HAAGEN
Swaluëstraat 15

wenst alle klienten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1975.

Fa. HANJA
Wenst hierbij

klientele, vrienden en bekenden een
voorspoedig 1975

KEESMAN's Schildersbedrijf
Jan Steenstraat l, tel. 24 25.

wenst klienten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

SIGARENMAGAZIJN

P. KRAMER
Stationsstraat 10
tel. 3566

wenst klienten en vrienden een goed 1975.

WIJ WENSEN
ONZE KLIENTEN
EN BEKENDEN
EEN GEZOND 1975

Schildersbedrijf
FA. KEUR & ZN.
HogewegSSa Tel. 2979

KEUR - VERF
Paradijsweg 2 Tel. 5602

KWEKERIJ

P. van Kleeff
van Stolbergweg la
Zandvoort

W E N S T alle kliënten, vrienden
en bekenden

„ een voorspoedig 1975
J

~*\

HORLOGER- JUWELIER

H. LANSDORP
Kerkstraat 33

wenst geachte klienten en bekenden een
voorspoedig 1975.

H.J. LEEK
Vege - Levensmiddelenbedrijf
Helmerstraat 28,

wenst klienten en vrienden
een gelukkig nieuwjaar.

WIJNHANDEL
LEFFERTS

Zeestraat 44, tel. 2254
wenst ook u een gelukkig en voorspoedig

1975

E. van der LINDEN

wenst kliè'nten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1975

Westerparkstraat 14 Tel. 49 73

Sigarenmagazijn

J. LISSENBERG
wenst kliënten, vrienden en kennissen een

voorspoedig 1975
Haltestraat 9 _ Telt 2151 ___ /

WIJ WENSEN U VOOR 1 975
VEEL PRIJZEN IN DE LOTTO.

Inleveradres:
SIG. MAG. J. LISSENBERG
Haltestraat 9, telefoon 21 51

/"~
Loodgietersbedrijf

Th. A. LOOS v.h. Weber
Keesomstraat 31, tel. 52 07.

wenst zijn kliënten, vrienden-en bekenden
een voorspoedig 1975.

Boek- en kantoorboekhandel

G.E. LORENZ
Haltestraat 1 5, tel. 21 54

wenst allen een voorspoedig 1975.

WIJ WENSEN alle mensen
een gezond en gelukkig 1975

Arie en Wil van Norde
Haltestraat 51

\^ __

De toneelvereniging

"Of HOOP VAN ZEGEN"

wenst leden en alle toneelliefhebbers veel
geluk en voorspoed in het nieuwe jaar.

A. POOL
Haarlemmerstraat 13 d, tel. 25 69

Verhuur van garageboxen, opslag
en bedrijfsruimte

WENST al zijn
kliënten een voorspoedig nieuwjaar.

Bestuur en fraktie

P.v.d. A, afd. Zandvoort

wensen leden en sympatisanten een
VOORSPOEDIG 1975

Levensmiddelenbedrijf

E J. RIJBROEK
Da Costastraat 3

wenst u een voorspoedig 1975.

Een voorspoedig 1975
toegewenst door

Banketbakkerij H. SCHOT
Grote Krocht 20B

J.P.J. SEIJSENER
Brood- en Banketbakkerij
Haltestraat 23, tel. 21 59.

wenst kliënten een voorspoedig 1975.

Opticien
A. G. Slinger

wenst zijn kliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1975.

Grote Krocht 20 a - Telefoon 43 95

SPEED CLEAN
Schoolstraat 4

wenst al zijn Kliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1975

Loodgietersbedrijf

T.J.A. SPOLDERS
Wiihelminaweg 20

wenst zijn vrienden en kliënten een
voorspoedig 1975 toe.

SPORTING CLUB ZANDVOORT

Wenst alle leden en vrienden een
goed en sportief 1975.

FAM. JAN TERMES
wenst iedereen een zonnig 1975.

J

~~\
Bestuur, spelers en speelsters van de
basketbaliverenigingTYPSOOS-LIONS

WENSEN
alle inwoners van

Zandvoort een gelukkig 1975.

bloemsierkunst

sn zoon
kerkstraat 38
wenst bekenden en kliënten
het allerbeste toe in 1975

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
Uzerwaren gereedschappen - Pakveldstraat 19
SKIL-SPECIALIST

wenst kliè'nten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.v.

f

v
/"

Autobedrijf VERSTEEGE B.V.

WENST

al zijn kliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1975

RIJWIEL- en BROMFIETSENBEDRIJF

VERSTEEGE B.V.

Wenst
al zijn kliënten, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1975

Het bestuur van de

VOLKSTUINDERS VERENIGING
ZANDVOORT

wenst zijn leden een vruchtbaar 1975.

V.

/"

Fam. A.J. VREEBURG
H altestraat 54

wenst kliënten een gelukkig
en een voorspoedig 1975

V
/~

V
/"~

Bestuur en fraktie van DE V.V.D.

afd. Zandvoort-
WEIMSTU Bentveld

een voorspoedig 1975
Wij danken u hartelijk voor uw steun in bet afge-

lopen jaar.

~^N

Banketbakkerij
R. van der WERFF
Tolweg 6, tel. 50 01

wenst klienten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

J

\^_

t^~

Fa. L.N. WEBER & ZN., expeditie
Gasthuisstraat 1 , telefoon 2037

\^_

/~

wenst kliënten en vrienden een voorspoedig

1975

V
/"

v.
X"

STUKADOORSBEDRIJF
GEBR. WATER

vAi Muller & Co
Heimansstraat 5 tel. 2205

P.F.

MELKHANDEL
P.L. WARMERDAM

Melkerij "Mariënbosch"
Hogeweg 29, telefoon 24 64.

wenst alle kliënten een voorspoedig 1975

Het Bestuur van Zandvoortmeeuwen
Afd. HANDBAL

wenst leden, vrienden en bekenden
een voorspoedig en sportief 1975 toe.

V.
/-~

ZANDVOORTSE
OPERETTEVERENIGING

wenst alle leden en donateur een
. gelukkig 1975

V
x"

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE

wenst al haar leden een gelukkig
nieuwjaar.
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GEMEENTE KOCHT KOSTVERLORENPARK

raad heeft lak
lan kwetsbaar groei

-De zandvoortse gemeenteraad had dins- bouwrijpe grond aan de kop van de Van
dagavond niet meer dan 2 1/2 uur nodig
voor de behandeling van een tweeënder-
tig punten tellende agenda. De in snel-
treinvaart afgehandelde stukken lever-
den nauwelijks enige diskussie op en in
de meeste gevallen ging de raad zonder
slag of stoot akkoord met de voorstel-
len van het kollege.
Het enige punt waarover tamelijk uitge-
breid werd gesproken was de voorgestel-
de aankoop van het Kostverlorenpark
t.b.v. de voorgenomen verlenging van

Lennepweg. Dit terrein, dat al dertig
jaar braak ligt tengevolge van allerlei on-
uitvoerbare en verwerpelijk prestigeob-
jekten zoals een pier en een kasino, kan
voor de sociale woningbouw worden
bestemd en er wordt geen onvervang-
baar natuurgebied door aangetast, eindig-
de Koper zijn betoog.
Voorzitter NAWIJN merkte in zijn ant-
woord op, 'dat het duidelijk was dat
volgens de heer Koper de auto moet ver-
dwijenen', waarop deze fel uitviel tegen

mensen die bungalows kunnen betalen.
Nu zweeg iedereen en het leek er op of
Koper tegen lege zetels sprak. Hij kreeg
geen enkele reaktie op zijn alternatieve
voorstellen.

Van de overige agendapunten die aan
de orde kwamen valt weinig of niets
te vermelden. De gemeenteraad besloot
op voorstel van b en w in verweer te
gaan tegen het kort geding dat veertien
inwoners van Zandvoort tegen de ge-
meente hebben aangespannen. De pvda-
leden W. v.d. Heijden en M. Weber als-
mede psp-ppr Lou Koper wilden niet
in de verdediging. Koper: 'Ik ga er he-
lemaal meeiakkoord wanneer de gemeen-
te zich bij verstek zal laten veroordelen.
Op die manier raken vve de grootste ge-
luidsproducent van Zandvoort op af-
doende wijze kwijt'.
Burgemeester Nawijn noemde de hou-
ding van de drie raadsleden 'onbegrij-
pelijk' en niet in overeenstemming met

BROMMERS

f---i^ vin ni<2<. in uvci cci ibLeiuimny mei
De raad nam vervolgens het voorstel om het hun plicht de belangen van de gemeen

^ „..._.. .«. .,...£,...£] *«il «Vlflj — l IWI. , VVUUI WK> UCA.& ICI U1LV1GI LCLjel

de Herman Heijermansweg naar de woon- de magistraat. 'Dat heb ik, riep Koper,
WÜk lïieuw-nnnrri on Ho hmiuif non 'holamaal «ïo-*- Urt...n«.-1' c« i .. ! . • • -

Kostverlorenpark te kopen, met de stem
van de psp-ppr tegen, aan. Ondanks de
schone beloften voor de verkiezingen de
natuur te behouden ligt een asfaltweg
de raad toch dichter bij 't hart dan kwets-
baar groen. Lou Koper: 'ik had niet an-
ders verwacht'.

& 3«.ti"~

te te behartigen. Daar trokken de te-
genstammers zich niets van aan. Zij
zijn er kennelijk van overtuigd de be-
langen van Zandvoort te behartigen
door te trachten het lawaai het cwij-
gen op te leggen, (zie het TNO-rapport
elders in ons kolommen - red.).

•̂ ••«•W

dec.
21
22
23
24
25
26
27
28

H.W.
08.04
08.58
09.49
11.01
11.42
00.36
01.27
02.19

L.W.
03.26
04.14
05.06
06.16
07.28
08.36
09.40
10.24

H.W.
20.22
21.20
22.22
— _ —
12.04
13.01
13.09
14.36

L.W.
15.49
16.33
17.36
18.51
20.00
21.00
21.52
22.44

wijk nieuw-noord en de bouw van
circa 450 woningen.

Het doortrekken van de Herman Heijer-
mansweg noemde het kollege noodzake-
lijk om nieuw-noord uit zijn huidige iso-
lement te verlossen en de bebouwing van
het park was nodig om in de woningbe-
hoefte van de zandvoortse bevolking te
kunnen voorzien. Dit laatste argument
stond lijnrecht tegenover de bewering van
b en w in dezelfde vergadering, dat het
terrein van de voormalige pw-remise
langs de Van Lennepweg voorlopig niet
voor woningbouw in aanmerking kwam,
omdat er de eerste jaren in Zandvoort
op een voldoende aanbod van woningen
kan worden gerekend." Bovendien, zo,, , - »,..;..'... '— oen verwezennjKtvia de oude slïpschool
stelde burgemeester NAWIJN, moeten we van Rob S|otermaker. Daar sprong Maar-
we het kwetsbare aroen lanas de Van . . . . . r ywe het kwetsbare groen langs de Van
Lennepweg z'n gang laten gaan.
Voor het niet minder kwetsbare groen
van het Kostverlorenpark brak de
eerste burger van de gemeente geen
lans, dat deed wel de psp-ppr afgevaar-
digde LOU KOPER. Achteraf zou blij-
ken dat hij de enige was. Zijn mede -
raadsleden luisterden- als zijn luisterr
den- en deden er het zwijgen toe.
Koper wees er in het begin van zijn uit-
voerig betoog op dat 'de Kennemerdui-
nen in vroeger jaren tot de mooiste na-
tuur gebieden van ons land, ja van heel
West-Earopa behoorden'.
Door het ingrijpen van de mens, vervolg-
de hij, is er veel van het oorspronkelijke
karakter erfde schoonheid van het ge-
bied verloren gegaan. Overal in het
duingebied ten westen van Haarlems ver-
rezen in de loop van de vorige en
deze eeuw villaparken, die het eens zo
fraaie landschap hebben verbrokkeld en
uitgehold. Ondanks deze ontwikkeling
zijn er nog duinen gespaard gebleven en
wij zullen er alles aan moeten doen deze

" te bewaren, aldus Koper. Hij was er voor
dat het Kostverlorenpark door de gemeen-
te zou worden aangekocht, maar onder
voorwaarden dat het niet zou worden be-
bouwd en er geen weg door het park zou
worden aangelegd. Wat dit laatste be-
treft verweet hij het kollege van b en w
een 'te eenzijdige visie te hebben op de
toekomstige ontwikkeling van het wég-
vervoer'. De visie van het gemeentebe-
stuur is nog helemaal gericht op het par-
tikuliere verkeer en houdt geen rekening
met de steeds belangrijker plaats die het
openbaar vervoer zal gaan innemen, be-
toogde de psp-ppr man.
Om nieuw-noord uit zijn isolement te ver-
lossen bepleitte de radikaal de aanleg van
een tweede \ spoorwegstation ter hoogte
van de wijk. Een mogelijheid, zo bracht
hij onder de aandacht van b en w, die
ook in het streekplan voor Zuid-Kenne-
merland staat aangegeven.
Lou Koper bestreed vervolgens het argu-
ment van het kollege dat de aankoop van
de grond van het Kostverlorenpark nodig
is voor de bouwvan 170 woningwetwo-
lingen. Indien die woningen er moeten
komen kunnen die ook op een andere
Plaats worden gerealiseerd, zei hij. Daar-
voor had hij een alternatief : de vrijwel

'helemaal niet beweerd'. En hij verduide-
lijkte dat het voor een automobilist
niets uitmaakt of hij nu 3 of 5 minuten
moet rijden om nieuw-noord te berei-
ken of te verlaten. Het isolement van
nieuw-noord geldt voor mensen die geen
auto bezitten en zijn aangewezen op het
openbaar vervoer. Voor hen dient een
oplossing te worden gevonden, aldus Ko-
per.
'Juist ja, dat is duidelijk' antwoordde
burgemeester Nawijn nu, 'maar daar heb-
ben wij een andere visie over'.
Lou Koper nam hierna de draad weer op
en zei, dat wanneer er dan toch een
nieuwe weg moet komen aeze vrij een-
voudig en zonder hoge kosten kan wor-
den verwezenlijkt via de oude slipschool

ove rcui

ten Weber van de pvda direkt op in en hij
betoogde dat het idee van Koper niet
nieuw was. Onze fraktie heeft die gedachte
al eerder gelanceerd.
'Ik heb ook helemaal niet beweerd dat ik
met een origineel idee kwam', ketste Ko-
per terug, 'maar het blijkt dus een goede
oplossing nu de heren van de pvda er ook
voor zijn'. Weber viel stil. Voorzitter Na-
wijn begon genoeg te krijgen van dit een-
zijdige duel waarbij het kollege alle tref-
fers moest inkasseren en zei kribbig: 'dat
de heer Koper de vergadering niet onno-

-Horen en zien vergaat al vele ja/en de
inwoners en bezoekers van Zandvoort
tijdens race- en trainingsdagen op het
circuit. Die door de menselijke zintuigen
geregistreerde geluidsplaag is nu ook
langs wetenschappelijke weg gemeten
en vastgesteld.

te rapport over de geluidshinder van het
circuit -het onderzoek werd verricht op
verzoek van het ministerie van volksge-
zondheid en miljeuhygiène- toont aan
dat het menselijk oor op racedagen vele
rnalen wordt overbelast.

~„.,_,.. .^^. ̂  vc.yaueiiiiyiiiBLuiiiiu- Naar mediese maatstaven, welke ook
dig moet ophouden met allerlei filosofieën', worden aangehouden door het ministe-
Koper reageerde onmiddellijk : 'ik kom rie van volksgezondheid, mag het geluid
hier niet om naar u te mogen luisteren en m een woonwijk een nivo van 65 deci-
dan weer naar huis te gaan'. Nu zweeg ook
burgemeester Nawijn. Pvda - wethouder van
financiën Aukema sprong in de ring en
betoogde dat er wel degelijk behoefte was
aan woningen en niet alleen aan woning-
wethuizen. 'U moet eens komen op ons
spreekuur, dan hoort u de problemen wel'.
Dat wilde Koper helemaal niet bestrijden.
Daarom ben ik met een alternatief plan

bel (: geluidsterkte; met te boven gaan.
Een geluidsnivo dat schommelt rond
de 80 a 85 decibel kan schadelijk zijn
voor de gezondheid. Bij het onderzoek
naar het circuitlawaai door de TPD
werd tijdens een race met formule Ford-
en formule Vee wagens bij een flat aan
de Burg. v. Alphenstraat,op 250 mtr.
afstand van het circuit^geluidskurven

Physische Dienst (TNO Delft) uitgebrach tot 99 decibel gemeten. De training
*. . . . . . . . . . - voor toerwagens groep 2 alle klassen

Het onlangs door de Technische

burgerlijke stand

gekomen. Maar het wilde er bij hem toch
niet in dat die nood zo hoog was voor

Overleden: Aaltje Schaap, oud 83 jr.
gehuwd geweest met C. Weber.

Ondertrouwd: Klaas Looman en Ri-
ka Dirkje Kleinlugtenbelt;

Gehuwd: Abraham de Graaf en Ka-
roline Martine Hendrika van de Noort;
Bectus Willem Kwant en Marijke Adria-
na Schuiten; Peter Koning en Jacoba
Vader; Alfred Leeflang en Klasina Koe-
man.

Geboren buiten de gemeente: Fiona
Dagmare Phaedra, dv. J.A. Volkers en
J.C. Vos; Tim, zv. G.A, Wijkhuizen en
A. Dammann; Brenda Barbara dv. C.
Vlieland en R.A. de Jong; Jacob Sander
zv. A.H. Schuiten en M. Hessels.

Overleden buiten de gemeente:
Pleuntje Noordzij, oud 67 jr. gehuwd
met V. Koper; Adnnanus Hendrik Stren-
gers, oud 77 j r. gehuwd met C. de Jong;
Theodora Christina Borger gehuwd met
W. Duivenvoorden; Cornelia de Ruiter,
oud 81 jr.

Gehuwd: Bernard Julius
Lute en Maartje Scholten.

eanduoarbe Naeranr

en de race met deze soort wagens lever-
den op dezelfde plek respektievelijk 89
decibel en 92 decibel aan geluidsover-
last op. Op een balkon van een flat aan
de Van Lennepweg werden 98 deci-
bels gemeten bij races met formule-1-
wagens.
Het circuitlawaai kent een overtreffen-
de trap. Autoraces met formule 1 cva-
gens maken het meeste lawaai. Maar
dit lawaai wordt soms nog overtroffen
door het geloei van racemotoren en die
herrie wordt weer overstemd door de
vele malen door de luidsprekers ver-
sterkte en vervormde boodschappen van
de kommentatoren en wedstrijdleiders.
Uit de tabellen meetgegevens blijkt, dat

de hen ie uit de iuidsprekeré, al naar ge-
lang de afstand tot het circuit, oploopt
tot 71 decibel. Bij races met sommige
soorten ren-auto's overstemmen de
luidsprekers het lawaai van de motoren.

In het kort geding dat veertien ingezete-
ne tegen de gemeente Zandvoort en de
Canav hebben aangespannen en waarin
zij eisen dat de eksploitatie van het cir-
cuit als racebaan zal worden gestaakt,
zal het rapport van de TPD als bewijs-
materiaal voor de geluidsoverlast wor-
den gehanteerd. De zaak is sub-judice
heeft burgemeester Nawijn in de raads-
vergadering van j.l. dinsdag gezegd en
dan is het goed gebruik geen oordeel
over de kwestie uit te spreken voor de
rechter heeft gesproken. Maar in het
rapport over het circuitlawaai is het
oordeel over de racebaan al geveld.
Nuchtere cijferreeksen en tabellen ge-
ven weer waaraan de menselijke kon-
ditie in Zandvoort wordt blootgesteld.
Uitkomsten die in woorden omgezet
luiden : het circuit is een voor leven
en welzijn in Zandvoort fataal projekt

-Ondanks de hervatting van het o ver-
leg tussen de Noordbuurtraad met
haar bouwkundige en maatschappe-
lijke adviseurs en het gemeentebestuur,
wordt de sloop van pandjes in de buurt
voortgezet.
Thans staan drie huisjes aan de Prinsen-
hofstraat op de nominatiCj.de nrs. 4, 6
en 8, om te worden afgebroken.

J. L. maandag heeft de Noordbuurtraad
in een adres aan kollege en gemeente-
raad tegen de voorgenomen sloop van
de huisjes geprotesteerd. De buurtraad
deelt mee zich tegen elke sloop en in
het bijzonder de afbraak van woningen
te zullen blijven verzetten, 'vooral nu de
samenspraak tussen het kollege en de
Noordbuurtraad weer op gang is geko-
men'.
De buurtraad vestigt in het adres de
aandacht van de gemeentebestuurders

op een nieuwe mogelijkheid de Noord-
buurt op te knappen en te behouden.
Tijdens een onderhoud tussen de advi-
seurs van de buurtraad, de architekt
Rijnbergen en de heer Thomson van het
landelijk Ombusteam voor Stadsvermeu-
wing en wethouder Aukema van finan-
cien, heeft de heer Thomson de sugges-
tie gedaan om de Noordbuurt samen
met andere oude delen van de dorpskern
tot rehabilitatiegebied te verklaren.
Met een dergelijk besluit zou de weg
geopend worden voor een betere en
meer uitgebreide fininciële regeling voor
herstel van het huidige woningbestand
zonder dat daardoor de huidige subsi-
dieuitkeringen voor het bestemmings-
plan Noordbuurt worden aangetast.
Over dit rehabilitatieplan zal in januari
a.s. opnieuw van gedachten worden
gewisseld tussen Noordbuurt adviseurs
en de gemeente.



16 hokken erbij
voor pensiondieren
Tijdens een perskonferentie die vooraf
ging van de opening op 31 augustus
1968 aan het Kennemer Dierentehuis
aan de Keesomstraat verzekerde de
voorzitter van de gelijknamige stichting,
de heer P. Ruhaak ons dat de verdere
uitbouw geheel gericht zou worden op
de behoefte die zich in de toekomst zou
doen gevoelen. Wel, die behoefte kwam
inderdaad in de loop der jaren.

Eerst waren dat speelweiden voor hon-
den waarvan de aanleg in 1972 'n enorme
me vooruitgang betekende. En toen af-
gelopen zomer talloze eigenaren van
pensiondieren teleurgesteld moesten
worden omdat er ondanks een kapasi-
teitvan 72 (!) hokken het dierente-
huis helemaal vol zat, besloot het be-
stuur tot uitbreiding met een batterij
van 16 hokken. Al deze hokken zijn
met een luik verbonden met een bui-
tenkennel en voorzien van aardgasver-
warming via een radiator. Door een
ondergronds buizennet kunnen nu
ook de andere batterijen, waarvan de
vorige verwarming met elektrisiteit
niet voldeed, afdoend worden ver-
warmd. Donderdagmiddag kregen wij
gelegenheid de uitbreiding, waarvan
de realisatie tot teleurstelling van de
aannemer van het werk, de heer H.
Loedeman uit Heemstede, door de
regenval twee maanden werd ver-

traagd, in ogenschouw te nemen.
Vast staat echter dat de hokken over
een week opgeleverd kunnen worden,
zodat wintersportliefhebbers met een
gerust hart naar de besneeuwde ber-
gen kunnen gaan. Hun huisdieren zul-
len in de verwarmde kennels met bui-
tenren en royale speelweiden be-
slist niets te kort komen.

Het is logies,vertelde de heer Ruhaak
ons, dat bouwen, zeker in deze tijd, veel
geld kost. Geld dat bijeengebracht moet
worden door de jaarlijkse bijdrage van
de begunstigers, door de verkoop van
kaarten, door kollektes en de voorzitter
had er dan ook geen enkel bezwaar tegen
toen we hem vroegen het gironummer van
de stichting te noemen : 138747 ten na-
me van de Stichting 'Kennemer Dierente-
huis' in Zwanenburg.
Er heerst een prettige samenwerking tus-
sen het nu ruim 6 jaar bestaande dieren-
tehuis aan de Keesomstraat, waar de lei-
ding berust bij de heer B. van Vueren en
het asiel van de Haarlemse Vereniging
tot Bescherming van Dieren aan het
Houtmanpad, waar de zoon van de heer
Van Vueren het beheer voert. Maar ook
met de Vereniging voor het Welzijn der
Dieren is een hechte samenwerking tot
stand gekomen.
Zij die dachten dat een dierentehuis
zich uitsluitend bekommert om poezen

en honden moeten beslist eens een kijkje
gaan nemen in het vogelhuis op het ter-
rein , waar gewonde vogels kunnen her-
stellen alvorens ze weer het luchtruim
kiezen. En het,mag best eens gezegd
worden, dat de heer Van Vueren zijn
vrije tijd meestal in het vogelhuis door-
brengt, omdat het verzorgen van vogels
en zeker het reinigen van olieslachtof-
fers een tijdrovend karwei is.
Maar hoe goed de dieren het in het
dierentehuis ook hebben, ideaal is zo'n
toestand natuurlijk nooit en het verblijf
daar moet dan ook gezien worden als
een tijdelijke opvang in afwachting van
een nieuw tehuis. Dit geldt echter niet
voor Andy, een blind teefje die een
week voordat het dierentehuis officisel
geopend werd door haar eigenares in
pension werd gedaan omdat zijzelf naar
het ziekenhuis moest. De vrouw over-
leed daar en er kwam niemand om
Andy te halen. Enfin, Andy bleef,
werd de maskotte van het dierente-
huis en is nu veertien jaar. Vorige week
werd ze op kosten van de Stichting
'Kennemer Dierentehuis' geopereerd
en maakt het weer prima. Ze is dikke
vrindjes met een moeilijk te plaatsen
poedeltje dat ook wel een blijvertje zal
zijn. Maar wat denkt u van een raszui-
ver dwergschnauzertje van een jaar ?
Och, belt u eens : 3888.

Kr. M.

officiële berichten

BEKENDMAKING

Ophalen huisvuil

De direkteur van de dienst van publieke
werken te Zandvoort maakt bekend
dat op 2e kerstdag donderdag 26 de-
cember 1974 geen huisvuil zal worden
opgehaald.
Men kan hierin voorzien door het ge-
bruiken van een extra plastic zak (ver-
krijgbaar bij de melkhandel)

Ing. C.H. Vogt

Ophalen grof huisvuil

De direkteur van de dienst van publieke
werken maakt bekend dat het gratis
grof huisvuil ophalen niet zal plaats-
vinden op de eerste woensdag van janu-
ari (nieuwjaarsdag). Deze ophaaldag
wordt verschoven naar woensdag 8 janu-
ari 1975.
De aanvragen dienen uiterlijk dinsdag
7 januari te 15.30 uur (telefoon 4841,
toestel 139) kenbaar te zijn gemaakt.

Ing. C.H. Vogt

nieuws
kort & klein

• In verband met de komende feest-
dagen, kerst en nieuwjaar, zijn de vol-
gende sluitingstijden van het postkan-
toor aan de Louis Davidsstraat van
kracht: dinsdag 24 december gaat het
ptt-kantoor om 16.00 uur dicht en op
dinsdag 31 decettiber wordt het be-
drijf om 15.00 uur gesloten.

• Het Genootschap Oud-Zandvoort
heeft aan de groeiende verzameling
voorwerpen en attributen uit het verre
en nabije verleden van Zandvoort een
nieuw stuk kunnen toevoegen. Onlangs
schonk een inwoner van Haarlem, de
heer V. Dullemen, een door hem ver-
vaardigde maqeutte van het vroegere
tramemplacement in het centrum van
de gemeente. Het geschenk werd ge-
kompleteerd nnet vijf op schaal uitge-
voerde modellen van de tramrijtuigen
die reden op het trajekt Amsterdam-
Haarlem-Zandvoort. Het genootschap
is er bijzonder blij mee en houdt zich
aanbevolen voor meer aanbiedingen van
zaken die betrekking hebben op oud-
Zandvoort.

• De kerstbomen zijn nog nauwelijks
geïnstalleerd of er worden door instan-
ties met een vooruitziende blik al weer
voorbereidingen getroffen ze op verant-
woorde wijze in de as te leggen. Zo
maakt de politie van de badplaats be-
kend dat de kerstboomverbranding is
vastgesteld op vrijdag 3 januari om
19.00 uur. Daarvoor zijn twee plaatsen
aangewezen : het strand voor de roton-
de en de open ruimte aan de Linnaeus-
straat.
Wie niet in de gelegenheid is de kerstbo-
men weg te brengen of te laten trans-
porteren naar de offerplaatsen wordt
verzocht de bomen mee te geven met de
vuilophaaldienst van publieke werken,
die op woensdag 8 januari a.s. de maan-
delijkse grofvuiloperatie uitvoert. Wel
even te voren opgeven bij pw, tel. 4841
en vragen naar toestel 139.

• De onhandige 'malle Pietje' uit de
tv-serie 'Swiebertje' zal zaterdag 28 de-
cember in de AMRO bank de prijzen uit-
reiken aan de winnaars van de kleurpla-
tenwedstrijd, die tijdens de intocht van
Sint Nikolaas van start ging. De uit-
reiking vindt om 16.00 uur plaats en
'De Kwalletrapper' zullen het bezoek
van 'malle Pietje' muzikaal begeleiden.

• De afd. Zandvoort van de bejaarden-
bond deelt mee dat houders van buskaar-
ten van de NZH, welke deze maand aflo-
pen, deze voor vernieuwing kunnen in-
leveren en afhalen op resp. 21 en 28

december a.s. bij de heer F. de Jong,
Thorbeckestraat 12, Tel. 29 26.

• De vlam in de pan was de oorzaak
van een keukenbrand in een woning
aan de Keesomstraat. Bij een poging
het vuur te doven liep een van de be-
woners enkele brandwonden op en
moest zich onder mediese behande-
ling stellen. De schade aan het interi-
eur wordt op f. 1.000,- geschat.

eanduocjTbe
hoeranr

• Op donderdag 2 januari houdt de
burgemeester van Zandvoort en zijn
echtgenote de traditionele nieuwjaars-
ontvangst in het gemeentehuis. De re-
ceptie vindt plaats van 20.00 uur tot
21.30 uur.

• Woensdag 1 januari organiseert de
Noord Hollandse Ruiter Vereniging een
neiuwjaarsrit over het strand voor jeugd-
en seniorenleden met paviljoen 'Zuid'
aan de zuid boulevard als punt van ver-
trek. De ruitertoc'it, die ongeveer 3 uur
zal duren, start om 12.30 uur. Onder-
weg wordt aan de deelnemers erwtensoep
en een hartversterking verstrekt.

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN
EN VISITE-KAARTEN

Drukkerij
Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28
Zandvoort
Telefoon 27 93

V9H VOOR WELKE U OOK RIJDT

GOLDEN EAGLE dealer voor Chevrolet, Buick en Oldsmobiles

van Bent Service
OOK VOOR BEDRIJFSAUTO'S

OPEL Kadett bestel f. 7.607,75
OPEL Rekord bestel f. 9.197,42

(prijzen exkl, B.T.W.)

OPEL Blitz Prijs op aanvraag.

SERVKESfiVERKOOP KAMERLINGH ONNESSTRAAT 15 ZANDVOORT - NOORD
uw vartrouwen wurdl

TELEFOON 5346

familiebericliteit

Met diepe droefheid geven wij U kennis
dat heden in de St. Janskliniek te Haar-
lem van ons is heengegaan mijn lieve
vrouw en onze zorgzame moeder, be-
huwd- en grootmoeder

PLEUNTJE NOORDZIJ
echtgenote van Volkert Koper

in de leeftijd van 67 jaar.

Zandvoort: V. Koper
V. Koper

Haarlem: IM. Wiedijk-Koper
D. Wied ij k

Haarlem: C. Koper
G. Koper-Nieuwehof

en kleinkinderen

Zandvoort, 12 december 1974.
Prinsesseweg 21.
De begrafenis heeft inmiddels plaats
gevonden.

Jaarvent- en standplaatsvergunningen

verkoop viswaren

Burgemeester en Wethouders van Zand-
voort roepen voor het jaar 1975 gegadig-
den -uitsluitend inwoners der gemeente
Zandvoort- op voor :
1. een vergunning voor het venten met

viswaren :
a. op het strand
b. in het dorp.

2. een vergunning voor het innemen van
standplaatsen voor de verkoop van vis-
waren.

Gegadigden dienen hun aanvraag uiterlijk
1 januari a.s. op daarvoor bestemde for-
mulieren ten gemeentehuizen te hebben
ingediend. Deze formulieren zijn aldaar
op de afdeling algemene zaken verkrijg-
baar.
Nadere Inlichtingen kunnen ter gemeen-
tesecretarie, afd. algemene zaken (ka-
mer 4) worden verkregen.

Zandvoort 16 december 1974.

Burgemeester en Wethouders
voornoemd,

De secretaris. De Burgemeester
J. Hoogendoorn A. Nawijn

DOKTOREN:
Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
zaterdag 21 en zondag 22 december

Zr. T. de Roode, Noorderstraat 30,
Zandvoort, Tel. 63 58.

1ste Kerstdag:
Zr. C. Havers, Gasthuishofje 27,
Zandvoort, Tel. 2791.

2de Kerstdag
Zr. de Roode, Noorderstraat 30,
Zandvoort, Tel. 63 58.

Oud en Nieuw
Zr. B. Poldervaart, Kruislaan 54,
Hoof dorp. Tel. 02503 - 6000

kerkdiensten

GEREF. KERK:
zondag 22 december:

10.00 uur: A.N. Dekkers te Velp.
19.00 uur: ds. A. Heuzeveldt te
Haarlem

1 ste kerstdag, 25 december:
10.00 uur: Kerstdienst, ds. N. Koren-
hof f te Heemstede.

HERV. KERK
zondag 22 december:

4e advent
10.30 uur: C. Mataheru
JEUGDKAPEL
10.30 uur Tafelgesprek.

24 december:
23.00 uur: ds. C. Mataheru, Kerst-
nachtdienst m.m.v. herv. kerkkoor.

25 december 1ste kerstdag:
10.30 uur: Mej. ds. K.E. Biezeveld
JEUGDKAPEL
bezoek aan de viering in de kerk.
m.m.v. herv. kerkkoor.

IMED. PROTESTANTENBOND
zondag 22 december:

geen dienst
25 december, 1ste kerstdag:

10.30 uur: Kerstmis, ds. J.C. Beek-
huis d.g. Haarlem

belangrijke adressen

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuiplein.
2525 opgeven van verhuur van vrije

woningen, flats en slaapkamers
met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Sophia-
weg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365 Bentveld
SAAB-service-dealer.

2323 Autobedrijven "Rinko"
off. Renauli dealer- off Ford
dealer. Oranjestraat 2-12

2754 Adm. Groene Kruis.

eanduciürrse hoeranr



Geeft Uw kamer nog meer sfeer met £f>
kerstbomen en kerststukjes van'-'- '
Bob Schoorl

KERSTSTUKJES v.a. f 3,75
7

KERSTBOMEN in diverse maten en prijzen

VANAF f5,--

BLOEMENSERVICE BOB SCHOORL

bob schoorl bloemenservice

Duivenvoorden
Vis Restaurant - Specialiteiten
Haltestraat 49 Zandvoort

Het gehele jaar geopend voor
lunch en diner met slechts één
uitzondering : 1ste Kerstdag !
Tafelreservering : 02507 - 28 24

Onze staf van koks staat voor
u klaar om uw hors d'oeuvre
te verzorgen.
Mogen wij op uw tijdige bestel-
ling rekenen ?
Telefoon 02507-22 61

Kerst- en jaarwisselingspakketten
voor familie en vrienden verzorgen
wij gaarne. Uw bestelling wel
graag vóór maandag, 23 december
18 uur in ons bezit.
Telefoon 02507 - 22 61

Samenstelling van uw hors d'oeuvre
en Kerst- en jaarwisselingspak-
ketten uit onze oceaanrijke vis-
sortering en wereldwijd assorti-
ment delicatessen gaarne in on-
derling mondeling of telefonisch
overleg.
Telefoon 02507-22 61

Vergeet u de wijn niet, want
Duivenvoordens vis wil naar
hartelust zwemmen.

leershow

2 speciale leershow-aanbiedingen
(topform betaalt leergeld)

[ Hout met echt leer: puur Origineel okerkleurig rundieder mei
natuur. BIJ Topform bepaald diepzwarte en oersterke hout-
niet duur gedurende onze konstruktie. Een juweel van een
leershow is de prijs verlaagd zitkombinatie meteen lang leven!

van f 675,-tot 595,- Tijdelijk is deze 2 + 3zits-kombinatie
honderden guldens lager in prijs: 2595,-

form Haarlem - Barteljorisstraat - tel. 023/32 08 50

een kleurenteevee
voor iederéén mogelijk

nou...
wij beginnen al vanaf 19.80 per week!
• morgen staat er een fonkelnieuwe kleurenteevee
uit onze kollektie topmerken bij u thuis.

• u betaalt alléén maandelijks een vast bedrag
aan huur,.géén aanbetaling; géén afbetaling,
géén persoonlijke lening.

• u kunt het toestel dat u huurt natuurlijk altijd
nog kopen.

• u betaalt geen service -of reparatiekosten.

• laat u vliegensvlug informeren
over de voordelen van tele-leasing bij:

p.wükes
ged. oude gracht l Ib
(tegenover de raaks)
haarlem (023) 31 11 40

BASKETBALL
ZONDAG a.s.

om 20.30 uur
in de Sporthal
"PELIKAAN"
Basketbal

TYPSOOS LIONS

TRANSOL RZ

't zekere voor 't onzekere

geen

koe._.._
ontvangen?

bel
2135



omroepers

P. A. Wijnands
TANDARTS

afwezig van maandag 23 de-
cember t/m woens-
dag 1 januari.

SPOEDGEVALLEN
Tandarts Doorgeest

Tel. 30 26.

J.G. Andersom, Arts

AFWEZIG
van 27 december tot 18 ja-
nuari 1975.
Waarnemers: Dr. Drenth

Dr. Fliermga
Dr. Zwerver

J.F. Zwever, Arts

heeft GEEN praktijk
van maandag'23 december
tot vrijdag 27 december.
Waarnemers: Dr. J. Anderson

Dr. R. Drenth

Dr. Flieringa, Arts

AFWEZIG tot vrijdag 27 de-
cember tot 12.00 uur.

Waarnemers: Dr. Anderson
Dr. Drenth

TE Huur GEVR. gemeubil-
flat of huis voor 2 pers.
voor de mnd mei t/m aug
WEL geheel vrij. Tel na 18 u.
020 - 12 50 48.

IK geef bijles in wis- en na-
tuurkunde. Inl. brieven on-
der nr. 9500 buro van dit
blad.

WOONRUIMTE
te huur gevraagd van 1 maart
- 1 juli 1975 voor gezin met
3 kleine kinderen Brieven
met volledige inlichtingen
onder nr 9501 buro van dit
blad.

WEGENS OMSTANDIG-
HEDEN te koop rokkos-
tuum mt 52 met toebeho-
renf 150,--. tel. 023-26
0017 na 1800 uur.

TE KOOPaangeb. 2fiets-
stoeltjes (voor en achter)
1 meisjesfiets (Ift tot 10 jr.)
Telefoon 43 65.

WIE HEEFT ER ZIN mij 1
middagje per week van 1 -
5 uur te helpen ' Beslist
géén zwaar werk. Beloning
f 25,-- Mevr v. Wijk, Zand-
voortselaan 11, tel. 5035

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

UW GORDIJNEN MAKEN
komt u «ani mrt om prt*
ton.

KUIK-TEXTIEL
Qrot* Krocht 30-32

't INTERIEUR
8tatlon$pUln 13-15

Tri. 02807-6975

s t e n c i l w e r k
J .SIJTSMA

VAN LENNEPWEQ 75

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd m div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f 695,-.
PARIAN, Nieuwe Meerdijk
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10-17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTG EBIT-R EPAR ATI ES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ter, peuters, tieners en gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1—3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

UW TRAP BEKLEDEN?
vraag advies aan uw specis-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6976

TE KOOP aangeb.: 1 nieu-
we waadbroek mt. 44 en 2
werphengels met molens,
samen f. 100,-. Dr. Mezger-
straat 42

TE KOOP salonkast met
verlichten bar en een mas-
sief eikenhouten boeken-
kast Burg. Engel bertstr.
13 zw;1

TER OVERNAME een
nieuwe BONTJAS, beige,
f. 350,--. Tel. 020 -171616.

AANGEBODEN:
Amsterdam-Tuinsdorp-

Nieuwendam
5 kamerw. bev 4 sip kam.,
huiskam., badkam, tuin,
box. Huurpr f 200,- p m
Gevr. : 5 of 4 kam. woning.
Tel. 020-27 87 20 of br.
onder nr. 9502 buro van
dit blad.

TER OVERNAME enkele
prima BONTMANTELS di-
verse bontsoorten f 275 en
f 325,-tel. 020-171616.

KWEKERIJ - BLOEMISTERIJ

P. van Kleeff
van Stolbergweg la
Zandvoort

UW adres voor:

KERSTBOMEN
BLOEIENDE PLANTEN
KERSTSTUKKEN
GROEN, HULST e.d.

Alle benodigheden, voor het maken van
kerststukjes.

telefoon Kwekerij : 70 93
Privé 2878

WONINGBOUWVERENIGING

eendracht maakt
macht

ZANDVOORT

Voor leden komen beschikbaar:

1. de flatwoning, Lorentzstraat 325,
woonkamer, 3 slaapkamers, douche en blokverwar-
mmg,
huurprijs f. 344,55 per maand.

2. de garage Keesomstraat S
huurprijs f 40,- per maand.

De toewijzing ven de woningen geschiedt op rangnum-
mer Het bestuur verstrekt een bereidverklarmg. De
beoordeling voor het verkrijgen van een woonvergun-
nmg berust bij Burgemeester en Wethouders. Het m-
komen van het gezinshoofd »s medebepalend i.v.m. de
hoogte van de maandhuur

Inschrijving voor 24 december a.s. 19 uur, aan het
kantoor van de vereniging Noorderstraat 1, onder
vermelding van rangnummer.

De uitslag van de voorlopige toewijzing zal eerst maan-
dag 30 december a.s. om 2 uur in het gevelkastje Noor-
derstraat 1 worden gepubliceerd.

door
de
koerant

je
meer

VOOR DE
V R I E N D E N

VAN HET
BADEN.

Het is verheugend dat het artikel
„Steekt niet den draak met den ijver
van de vrienden van het water" in het
eerste nommer van De Gracieuse velen
in den lande tot de heilzame gewoonte
van het baden heeft gebracht Dit blijkt
uit de brieven die wrj hierover mochten
ontvangen

De heer W. v K, geneesheer te A,

dert zich de opname van het water in
het lichaam zoodanig, dat men behoef-
te voelt tot waterloozing. Geheel an-
ders is het echter als men m vloeistof-
fen baadt, die dichter zijn dan het
bloed, er gaat dan water uit het m-
wendige van het lichaam in het bad
over Dit geschiedt b v m sterk zee-
water Daarom is onder het volk met
recht de meening verspreid, dat zee-
baden verzwakken De zouthoudende
en daardoor dichtere vloeistof trekt de
lichtere bestanddeelen tot zich Zwak-
ken en bloedarmen menschen moet
daarom het gebruik van zeebaden wor-
den afgeraden; daarentegen zal het
inademen van zeelucht hun veel dien-
stiger zijn Ook bij een gewoon bad is
het van belang acht te geven op de
zuiverheid van het water, waarin men
zich baadt Hoe gemakkelijk immers
kunnen door een bad schadelijke be
standdelen in het bloed overgaan en
cut vergiftigen "

kerstnachtdienst:

CONCERTGEBOUW HAARLEM
(bij de Grote Markt)

DS. TOORNVLIET

Dinsdagavond 24 december, aanvang 21.30 uur
KOMT TIJDIG - zaal open : 8.45 uur
Radio Mi Amigo : 259 mm golf:
ELKE zondagmorgen : 12.00 - 12.30 uur
M.i.v. 29 december a.s.

OOK 1ste KERSTDAG

schreef ons over het medisch aspect
van het baden o m : ,,Bij het baden in
gewoon water gebeurt het dat door de
huid water in het bloed overgaat Door
een bad m zuiver water kan men den
dorst lesschen, en door een bad, waar-
bij vleeschnat of afgekookte mout enz
is gevoegd, kan men het lichaam voe-
dende bestanddeelen toevoeren Blijft
men lang m het water, zoo vermeer

Tot zoover de heer W v K, genees-
heer te A , die zijn schrijven deed ver
gezellen door eene afbeelding van de
zoogenaamde hartbegieting, die wij
onzen lezers niet willen onthouden.
Deze hai tbegieting met koud water is
zeer aan te bevelen bij hartzwakte en
kan ook met succes worden toegepast
bij zware vermoeidheid, b v na een
fietstocht.

eric renout
heren kaps aio ns
schoterweg 47 Haarlem tel 261610
schoolplem 4 zandvoort tel 5880

MAANDAG a.s. 23 december zijn beiden

GEOPEND

's morgens half negen tot 's avonds negen uur \ \



wflkes geeft ekstra
vooirieÜg kleur aan de kerst!

PHILIPS
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philips klcurentevec rank arena kleurentevee
nieuwe 1100/66 cm 'direct vision'beeldbuis 8 kanalen,
tiptoets zenderkeuze, schurfregelmg diverse aansluitingen

Philips X26K 206/55
normaal f 2645,
voordeel f 347,
kerstprijs

met 51 cm beeldbuis, topkwaliteit, 7 kanaals elektromese afstemming 4 schuif
regelaars degelijke skandmaviese vormgeving
rank arena 20 B 116 f 2298,-

siemens kleurentevee
vooruitspringende 51 cm beeldbuis 110° 8 voudige
sensorbedieningen diverse aansluitingen

inruil
ongeacht wat voor toestel

siemens FC 392
normaal f 2298,-
vo'ordeel f 400,
kerstprijs

\\»Sf 9 S>\
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aiitocassettofoon radio gram. casset. timer/versterker tuner/versterker hifi stereo radio
uw eigen veronica in de auto kompleet
met 2 boxen, voor stereo cassettes

Philips N 2607
normaal f 299,-
voordeel f 70,
kerstprijs

kombmatie stereo radio/platenspeler/casset
terecorder kompleet met 2 boxen

phihps 22 RH 943 l
normaal f 1365,1
voordeel f 266,|
kerstprijs

2 x 18 W stereo radio met alle golflengtes,
voorversterker en diverseaansluitingen

phihps 22 RH 732
normaal f 815 -
voordeel f 217,-
kerstprijs

2 x 30 W stereo/tuner/versterker alle golf
lengtes en mogelijkheid voor stereo 4

phihps 22 RH 734
normaal f 995
voordeel f 247,
kerstprj kerstpnjs

2 x 17 W, alle golflengtes ingebouwde voor
versterker met 2 dubbelkonus boxen

phihps 22 RH 741
normaal f 745
voordeel f156
kerstprijs

cassetterecorder stereo tape deck bandrecorder hifi boxen hifi box
eenvoudige druktoetsbediening, diverse
aansluitingen,
met 2 luidsprekerboxe
phihps N 2400/LS
normaal f 599
voordeel f 140,
kerstprijs

topklasse tape deck, alles derop en deran
ga naar wilkes
die weet er alles van
Philips N 2510
normaal f 988,-
voordeel f 290,
kerstprijs

't zekere voor 't onzekere !

geschikt voor horizontaal en vertikaal
gebruik, 4 sporen 3
motoren en microfoon*
phihps N 4414
normaal f1055,
voordeel f 257,-
kerstprijs

22 RH 427 van 425 voor 345 22 RH 426
295 voor 235, 22 RH 423
van.215 voor 165
phihps 22 RH 422
normaal f145
voordeel f 30,
kerstprijs

topkwaliteit 2 ingebouwde emdversterkers
mooier hoorde u nergen

phihps 22 RH 532
normaal f 795
voordeel f 200
kerstprijs

Haarlem /gedempte oudegracht llb/ tegenover de raaks/
(023)311140
met de koopavonden zijn wij ook geopend op vrijdagavond, tot 9 00 uur
en maandagavond tot 9 00 uur tevens zijn wij maandagochtend al om 10 00 uur open

grammofoon
2 snelheden, verlichte tiptoetsen, uit
gebalanceerde arm en
autom afslag
phihps 22 GA 212/052
normaal f 579,
voordeel f 140,-
kerstprijs

grammofoon
autom 3 motoren, uitgebalanceerde arm en
dwarsdrukkompensatie
element GP412

phihps GA 209/05
normaal f 969,
voordeel f 270 -

^̂ HMUWBMMmPî BMBl̂ ll̂ BÎ B̂ BIIÎ B»̂

radio grammofoon
2 x 10 W gekombmeerd met luxe vol
automatiese platenspeler^
kompleet

Xphihps22 RH 814
normaal f 1045
voordeel f 247
kerstprijs



J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANOALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 22 34

E. van der Linden
INTERIEURVERZOMQIHa

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfoldèr.
Belt u ons even.
Wftsterparkstraat U • ZwHfoort • Telefoon 4»73

Zandvoortse uitvaartvereniging
BEGRAFENIS • TRANSPORT • CREMATIE

Keesomatraat 61 • Telefoon 5351

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.Tel. 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renault

autobedrijven
rinko

RENAULT

LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38,
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddètectieapparatuur

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

M
üdNBM
UdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

MAANDAG 23 DECEMBER DE
GEHELE DAG GEOPEND

IWAS- en WATERGOLF

v.a. f 9,75

rAPENT U TEGEN DE WINTER

K U I K - T E X T I E L
Wollen en halfwollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate - Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f knellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kans, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK - TEXTIEL / Grote Krocht 30-32 /
telefoon 02507- 69 75

HOGEWEG 27 Telefoon 6969

ELECTRO
TECHNISCH BURO

J. KEUR
VOOR ELLECTR. HUISH. APPARATEN

STOFZUIGERS. WASMACHINES. KOELKASTEN
TELEVISIE EN RADIO

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 64 • TEL. 29 14

&

WONINGINRICHTING einde 1923
Haltettraat 27 • 29 • Tol. 2698 b.g.g. 3769

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
WIJ meken gaarne vrijblijvend offerte

KERSTVAKANTIE

ZWEMVAKANTIE
JA, inderdaad WEER voor het GEHELE publiek op de onderstaande
tijden ZWEMMEN voor een PIEK.
maandag 23-12 8.00 - 10.15 uur
dinsdag 24-12 8.00 - 10.45 uur v.a. 13.00 uur schoolzwemproef.
vrijdag 27-12 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur
maandag 30-12 8.00 - 10.15 uur
dinsdag 31-12 8.00 - 11.45 uur en 13.15
donderd.
vrijdag

16.00 uur
2- l 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur
3- l 8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 16.00 uur,

De zwemlessen zullen normaal doorgaan.
De avondtijden en tarieven zijn ongewijzigd.
Het zwembad is 24 en 31 december om 16.00 uur gesloten.
Beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag de gehele dag gesloten;

De Raad van Beheer, direktie en personeel wensen U prettige feestdagen
en een voorspoedig 1975.

n.v. Sportfondsenbad
„De Duinpan91VondeMaan 57

Zandvoort
Telefoon 02507-21 70

CENTRALE VERWARMING
TICHNISCH INSTALLATIE DUMCAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Kam«rlrngh Onnesstraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipl install. Erk. A.C lid

AARDGAS

OLIESTOOK
VENTILATIE
AIRCONDITIONING
WARMWATERVOORZIENING
ADVIKS IN LEVERING
ZEIFBOUWPAKKETTEN

henk
SCHILDERIJEN

EN

TEKENINGEN

eegman
T TOKT *^

HOFDIJKSTRAAT 26

Klein en groot
eten
v.d, Werff's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

C J. PA APSchilderbedrijf
Hofdijkstraat 24
Telefoon 22 06 na 18.00 uur 47 55

VOOR UW GEHELE INTERIEUR VERZOR-
GENWIJ'T

25 % - BEHANG - 25 o/o
25 % FEESTELIJKE BEHANG

KORTING
DE NIEUWE KOLLEKTIE is in aantocht,
het OUDE moet er ruimte voor maken.

op het vertrouwde adres:

voor al uw wanden
Bel nu 22 06 of 4755

WINTER SUBSIDIE REGELING
f 20,- p. dag bij minimaal 3 werkdagen.

Woonhuis Paradijsweg 3 """E KOOP
Ind.: woonkamer, 2 slaapkamers, keuken.

VRAAGPRIJS f. 62.500,--
Inl.: Makelaar 3.H.. Koning

Haltestraat 62, tel. 40 20.
Bakkerstraat l, tel. 29 57

Gooit U geen botjes en beentjes van pluimvee
Of konijnen op straat ?? .?? .

BESCHERMING Voo*Uw huisdieren zijn ze vlijmscherp! ! !

En houd uw hond b i n n e n TIJDENS vuur-
werk, maar laat hem ruim van te voren uit.



74e jaargang no. 96 - verschijnt dinsdags en vrijdags dinsdag 24 december

nieuwsblad voorzandvoort, bentveld en aerdenhout

randuoartse
k

redaktie en administratie.- postbus 151, zandvoort, willemstraat 29b- telefoon (02507) 2135 - uitgavezandvoortse koerant bv
(v.h. drukkerij gertenbach) verschijnt dinsdags en vrijdags - abonnement: f 15,00 per jaar; per half jaar f 8,00; per post f 20.00

losse eksemplaren: f 0,30/advertentietarief: f 0,20 p. mm (kontraktprijzen op aanvraag) / postgiro: 2911087 / bank: ned.middenstandsbank, rekeningnummer 67.13.60.221 / giro van de bank: 35555 tnv de zandvoortse koerant

hotel bouwes na vuurzee
een geblakerde ruine f
-Het ging precies als bij een reddings-
aktie in volle zee : eerst de passagiers
van boord en dan proberen het schip
te behouden. Toen de zandvoortse
brandweer vrijdagmorgen, kort na de
alamering door de nachtportier, bij het
brandende hotel Bouwes aan de kop
van de Kerkstraat arriveerde was het
eerste wat men deed de hotelgasten en
het personeel in veiligheid brengen.

Dat gebeurde o.a. met de enkele weken
geleden in gebruik genomen zogenaam-
de hoogwerker die verscheidene mensen,
die op de kamers van de hoogste verdie-
ping verbleven, een veilige lift naar de
grond gaf. En pas nadat met voldoende
zekerheid was vastgesteld dat alle gas-
ten en personeelsleden het gebouw had-
den verlaten richtte de brandweer, in-
middels versterkt door korpsen uit Aer-
denhout, Bloemendaal, Heemstede en
Haarlem, zich op de vuurzee. De vlam-
men, aangewakkerd door de stormach-
tige westenwind, hadden binnen enke-.
Ie ogenblikken hethele gebouw in hun
greep en legden binnen twee uur tijd
het interieur volledig in de as. Toen om-
streeks acht uur het sein brand meester
werd gegeven stonden alleen de muren
van het hotel nog overeind. Bij de blus-
.singswerkzaamheden liepen enkele
'brandweerlieden lichte snij- en brandwon
den op. Ook raakten een paar vuurbe-
strijders bedwelmd door de hevige rook-
ontwikkeling.

De brand werd tegen half zes ontdekt
door nachtportier Lammers, die onmid-
dellijk de politie en de brandweer alar-
meerde en vervolgens de gasten begon te
wekken. Hij raakte gewond en moest
in een ziekenhuis in Haarlem worden
opgenomen. De zandvoortse vrijwillige
brandweer, die direkt al het beschikba-
re materiaal naar de plaats van de brand
dirigeerde, had niet veel tijd nodig om
vast te stellen dat assistentie van korp-

de verkoolde feestruimte

sen van omliggende gemeente nodig
was om de brand te lokaliseren en te
bedwingen. Het vuur verspreidde zich
zo'snel dat het onmogelijk bleek zich
op een enkel punt te konsentreten. In
enkele minuten waren de bar, de eetzaal,
de lounge, de keuken en de andere ruim-
ten op de begane grond in vlammen ge-
huld en baande het vuur zich een weg
naar de hoger gelegen verdiepingen van
het hotel. Tenslotte brandde het hele
gebouw als een fakkel en was er, althans
wat het interieur betreft, geen redden
meer aan. Toen de brand dm acht uur
was uitgewoed was alles door de vlam-
men verteerd.
Toch kunnen de vuurbestrijders, geas-
sisteerd door politie e.a. hulpverlenende
diensten zonder wrok omzien naar hun
werk. Zij hebben door verstandig en
doordacht optreden de gasten die in het
hotel logeerden en het personeel, samen
ongeveerd honderd mensen, bijtijds in
veiligheid gebracht. En dat is het voor-
naamste.

De oorzaak van de brand, waarnaar een •
uitge"bteid onderzoek werd ingesteld,is
waarschijnlijk een sigaret. De scha-
de wordt door de direktie van het hotel
geschat op zo'n twee a drie miljoen gul-
den. Maar verzekeringseksperts-moa-
ten nog een definitief bedrag vaststellen.
Hoewel alleen de buitenmuren van het
hotel nog overeind staan verwacht men
dat het gebouw niet behoeft te worden
gesloopt en weer kan worden opgeknapt.
Het herstel zou een half jaar in beslag
nemen. Dat lijkt wanneer men een blik
binnen de muren werpt aan de optimis-
tiese kant.

Fotograaf Frans v. Loon van de Zand-
voortse Koerant maakte er een serie fo-
to's van. Zo vlak voor de kerstnacht
nogal lugubere beelden, maar branden
en andere kamaliteiten trekken zich nu
eenmaal niets van onze serene gebrui-
ken aan.

T1
 tir" j i ffEffjjMi 7

het hotel vanaf de boulevard na de brand

voorlopig geen diners in eetzaal

nieuws
eanduoartee hüeranr kOft & klein

voor
FIETSEN

• • • '"en :- , • • • . . •
BROMMERS

VER5TEEGE
HRLTCSTR. 18 - TEL : 4499 - ZfiNDVOORT

o Zaterdagmiddag en zondagavond
werd de brandweer gealameerd voor
resp. een brand in een aanhangwagen
van.een vrachtkombinatie en een brand
in een woning aan de Tjerk Hiddestraat.
Het vuur in de aanhanger kon snel wor-
den geblust maar de brandweer had
meer moeite met de brand die was ont-
staan in de woonkamer van eerder ge-
noemd perceel. Het vuur werd tenslot-
te bedwongen met behulp van de hoog-
drukspuit. De schade wordt geschat op
f, 10.000,--. De oorzaak kon tot op
heden nog niet worden achterhaald.



van kerstvieringen
Met het organiseren van een kerstviering
vrijdagmiddag in gebouw 'De Krocht'
heeft het bestuur van de afdeling Zand-
voort van de Algemene Bond van Bejaar-
den haar leden ongetwijfeld een groot
genoegen gedaan. Toch lag er aanvanke-
lijk een schaduw over deze bijeenkomst
door het recente overlijden van de voor-
zitter van de bond, de heer A.H. Stren-
gers, aan wiens nagedachtenis vicevoor-
zitter C.A. Aiders enige sympathieke
woorden wijdde.

Een belangrijke bijdrage aan het welge-
slagen van deze middag leverde het be-
jaardenkoor onder leiding van mevrouw
Nierop-Petiet, die de taken van dirigen-
te en pianiste voortreffelijk wist te kom-
bineren. Verdienstelijk vertolkte het
koor 'Stille Nacht, heilige nacht', was
niet helemaal zeker in 'Ave Verum',
maar hetstelde zich in het Nonnenkoor
van Johan Strausz, waarbij mevrouw
M. van der Mije-Keur op bijzondere wij-
ze solistische medewerking verleende.
Ook met 'Wiegelied' van Brahms en
'De wereld houdt de adem in' oogstte
het uit 45 leden bestaande koor veel
sukses. Ds. K.E. Biezeveld hield een kerst-
toespraak, waarbij zij aan het slot konklu-
deerde dat er nog steeds geen vrede op
aarde is omdat wij het eigenlijk met me-
nen met 'Nu syt wellecome'. Na de pau-
ze zong het koor o.a. een kerstkantate
die, net als de liederen voor de pauze,
werd aangekondigd door mevrouw Stok-
man. Door ziekte van de violist van het
gezelschap Liesbeth Misset bleef hun op-
treden beperkt tot een tweetal liederen,
echter rnet de toezegging m het begin
van het nieuwe jaar terug te komen met
het komplete trio.
Nadat de heer J.J. van der Mije door
hemzelf vervaardigde koperen kande-
laars had aangeboden aan de dames die

op de societeitmiddagen de koffie en
thee verzorgen dankte de heer Aiders
aan het einde van de middag met een
kerst-banketstaaf allen die aan het wei-
slagen van deze kerstviering hadden
meegewerkt.

mevr. Kraan-Meeth

Donderdagavond vierde de Oranje Nas-
sauschoot het kersfeest en de hervorm-
de kerk was tot de laatste plaats bezet
toen het hoofd van de school, de heer
L.K. de Vries, de aanwezigen, voorna-
melijk ouders van leerlingen, welkom
heette. En toen, nadat de heer M.B.
Rooijmans, voorzitter van het schoolbe-
stuur, was voorgegaan in gebed, kregen
de kinderen gelegenheid te laten horen
wat ze in de lange weken van voorbe-
reiding hadden geleerd aan voorlezen
van bijbelgedeelten rond het kerstevan-
gelie en zingen van liederen. Een en
ander werd afgewisseld met samenzang,
waarbij de heer Michiel Jansen aan het
orgel begeleidde.
Terugkijkend op deze avond vinden we
dat eigenlijk alle klassen een knappe
prestatie hebben geleverd, want 't
Was nacht m Bethl'hems dreven' werd
heel goed gezongen door de derde en
vierde klas, de klassen 5 en 6 brachten
heel zuiver 'Geen wiegje als rustplaats',
terwijl de tweede klas met het gedicht
'Kerstmis is er voor iedereen' een goede

beurt maakte (om in de schooltermino-
logie te blijven). Bovendien krijgen ver-
zen uit Lucas 2, wanneer ze worden
voorgelezen door eersteklassertjes toch
wel een aparte bekoring.
Het door de zesde klas opgevoerde kerst-
spel muntte uit door aankleding en goe-
de rolkennis. Ook qua gegeven vormde
dit wel het hoogtepunt van de kerstvie-
ring die voor de kinderen haar bekoring
vond in de uitreiking van de traditionele
kerstversnaperingen : sinaasappelen en
noten !
Op 18 december j J. waren de woelwaters
van de gelijknamige kleuterschool met hun
ouders naar de gereformeerde kerk geko-
men om het kerstfeest te vieren. Er
werd door de kleintjes een kerstspel op-
gevoerd, waarin vier herdertjes met stoe-
re stokken optraden en een engel die
helemaal vanaf de preekstoel haar bood-
schap mocht brengen. De kwekelingen
Celia Bier en Joke Jonkman lazen ieder
een gedeelte uit het kerstevangelie voor,
en Wim Lekkerkerker, Femke Meyer
en Titsia Gebe mochten zich solistisch
laten horen op resp. trompet, viool en
fluit. Ds. de Waard bespeelde het orgel •
en Ds. Mataheru leidde de dienst en
dat leiden bestond uit het brengen van
een verhaal samen met de kinderen,
waardoor de dominee wel eens in een
richting gedreven werd die hij niet héle-
maal bedoelde. Maar dat was nu juist
het spontane van deze kerstviering, die
werd besloten met het drinken van
chocolademelk rond de kerstboom.

zvm bleef dem
met één punt
voor
-Een komfortabeke voorsprong op een meeuwen aan het wankelen. Jan Bruin
tegenstander wil nog niet zeggen dat een brak door de achterhoede van de thuis-
wedstrijd al gewonnen is. Zandvoortmeeu- klup en joeg het leer achter Pellerin,
wen ervaarde dit eergisteren in de thuis- 4 — 2, Zijn kollega Van Balen scoorde
wedstrijd tegen DEM. Een riante 4 — 1 hef derde tegenpuntje, 4 — 3.
voorsprong van de kustbewoners werd Zandvoortmeeuwen liet zich door de
in enkele ogenblikken door de tegen- furie van DEM niet van de wijs brengen
stander teruggebracht tot slechts één en sloot de rijen. DEM deed er van alles
punt verschil, 4 — 3. Daar bleef het, dank- aan het doel van Pellerin te bereiken,
zij een laatste krachtinspanning van maar alle inspanning" bleek tevergeefs
Zandvoortmeeuwen, bij. Maar het scheel- Zandvoort gaf de voorsprong en de ze-
de niet veel of het elftal had met een ge- ge niet prijs.
lijk spel -of nog minder- genoegen moe-
ten nemen.

Zandvoortmeeuwen nam direkt na de
aftrap het initiatief en dit resulteerde
binnen korte tijd in het eerste doelpunt.
Een voorzet van Kees Bruin werd door
Aaldert Stobbelaar onberispelijk in een •
goal omgezet, 1—0. DEM, de krachtige
wind pal in het gezicht, trok zich van de-
ze tegenslag niets aan een revancheerde
zich in de 13e minuut met een treffer van
Muskee. De achterhoede_greep niet in —
waardoor genoemde speler alle gelegen-
heid kreeg een door Jan Duin toegescho-
ven bal achter keeper Pellerin te depone-
ren, 1 - 1.
Geruime tijd hielden beide partijen el—•
kaar daarna in evenwicht, maar in de
35e minuut kreeg Zandvoortmeeuwen
de kans de voorsprong uit te bouwen. Een
door Teun Vastenhouw genomen hoek-
schop kwam via de schoen van De Vlieger
bij Kees Bruin terecht, die zonder man-
keren de bal in het net knalde, 2 -1 .
In de tweede helft kreeg Zandvoortmeeu-
wen de krachtige wind van voren en
moest zich tevens verweren tegen de po-
gingen van DEM de achterstand te ver-
kleinen. Het waren vooral Koning -in top-
vorm- en Pellerin die daar een stokje voa
staken. Een overrompelende tegenaan-
val, uitgevoerd'door het trio Stobbelaar,
Bruin en De Vlieger, werd in de veer-
tiende minuut met sukses bekroond,
3—1. Drie minuten later scoorde Stob-
belaar, na een soloren dwars door de de-
fensie van DEM, het vierde doelpunt.
DEM leek een geslagen ploeg, maar dat
was slechts schijn. In korte tijd brachten
de gasten de voorsprong van Zandvoort-

lions in drie wedstrijden
1x winst en 2x verlies
•De zandvoortse ere-divisie ploeg Typ-
soos/Lions verscheen het afgelopen
weekeind drie maal binnen de lijnen
voor kompetitiewedstrijden tegen ach-
tereenvolgens Gerard de Lange, Delta
Lloyd en Transol. Onze basketballme-
dewerker Jan Termes bericht er het
volgende over:

Het was voor Gerard de Lange de laat-
ste strohalm om via een overwinning
op Typsoos nog een mogelijkheid te
hebben om in de begeerde kampioens
poule te komen. Het heeft de zand-
voorters echter weinig moeite gekost
om de amsterdammers gedecideerd te-
rug te wijzen. De eerste tien minuten
konden zij de score nog beperken :
16 — 22. Het was nog slechts een kwes-
tie van tijd voor Typsoos om de zone
van de tegenstanders te breken. Lex
Kroder was helaas nog niet geheel in
vorm na zijn ziekte en Paul Hoeksema
kreeg een pijnlijke armblessure bij een
botsing metGerritvan Buuren.
Na de basketwisseling 36 - 46 namen
de Lions snel afstand van G. de Lange,
waarin eigenlijk alleen Frank Card
17 - 12 op gelijkwaardige voet stond
om partij te geven. Een goede speler
in het verkeerde team. Het beleid van
het bestuur van G. de Lange is nogal
emotioneel. Men is in dit korte seizoen
reeds aan zijn derde trainer-caoch toe
en de spelers vliegen als postduiven
heen en weer. Paniekbasketball. Bij de
kustbewoners kwamen alle spelers in
het veld. Eindstand 72 - 99.

Geheel onnodig heef t Typsoos/Lions
in dezelfde Apollohal zaterdag de winst
aan Delta Lloyd moeten laten. Aanvan-
kelijk leek er voor de zandvoortse ploeg
geen vuiltje aan de lucht. Via 10—10
kwam de stand in de tiende minuut 16
- 24 in het voordeel van de leeuwen. De
basis bij Lions bestond uit de inmiddels
van zijn blessure herstelde Hoeksema,
Vrolijk, Kroder, Freeman en Bartolome
en bij Delta Lloyd was trainer Kales
veertig minuten in het veld (Peter Rijse-
weijk coachte) Jesserun, Smith, Rusch
en de met veel fanfare ingehaalde Ren-
zenbrink die echter, gezien zijn korte
optreden, maar beter weer in Amerika
terug kan gaan om zijn studie af te ma-
ken. Vrolijk stond op Kales, Freeman
op Smith en Bartolome op Rusch. Hier-
na kregen we de onvermijdelijke Piet
Leegwater show. Slachtoffer was dit-
maal Vic Bartolome, die drie fouten
kreeg. Als het had gekund zou Piet de
foutenjnog voor dat het veld beltreden
werd hebben uitgedeeld.
Ret beïnvloedde Vic's spel zichtbaar en
Henny Blom achtte het raadzaam hem
gedurende enige tijd aan de kant te nou-
den en Amama in te zetten. Bij de rust-
stand bevonden de kustbewoners zich
nog aan de goede kant van de score.
Na de rust een agressief aanvallend Del-
ta Lloyd met een fysiek zeer sterke Smith
Rusch en Kales. De leeuwen lieten zich
door dit geweld teveel imponeren en wer-
den op een achterstand gezet. De amster-
dammers scoorden veertien punten en
de zandvoorters slechts twee : 52 - 44.

Coach Henny Blom van Lions moest een
time-out nemen om orde op zaken te
stellen. Langzamerhand kreeg Typsoos
weer greep op het spel maar kon, mede
door de vier p's van Vic, niet tot een
duidelijk overwicht komen. In de der-
tiende minuut was de stand 70 - 68,
maar in de zestiende minuut bleek dat
de zone van Typsoos niet ten volle ren-
deerde 78 - 72. In de laatste fase was
de wedstrijd ongemeen spannend. Na
81 - 74 startte Lions een zône-press
die Delta Lloyd deed wankelen 81 -
79. Helaas miste Amama een gemakke-
lijk lay-up en had Vrolijk balverlies.
Daardoor moest Lions zich toch nog
gewonnen geven, 83 — 81.

'Je kunt van de veertig minuten er
achtendertig goed basketballen, maar
wanneer je twee minuten de draad
kwijt raakt, verlies je toch de wedstrijd',
was het kommentaar van Gary Freeman
na afloop van het duel tussen Typsoos
en Transol. De twee fatale minuten
waarop Freeman doelde vielen kort
voor rust, toen Lions een voorsprong

*van negen punten moest prijsgeven en
zelfs tegen een punt achterstand aan-
keek. Scoreverloop : 8 - 6, 26 ~ 17, 42
- 33 en daarna 52 - 53. Transol beschikt
over twee uiterst bekwame spelers, Din-
kins en Jan Dekker, die zich zelden of

, nooit laten verleiden tot emotionele ak-
ties maar spelsituatie en kansen altijd
koel berekenen.
Dit is de professionele kracht van Transol,
ondanks hun kleine basis. Je kunt tegen
dit team weinig kansen laten liggen

want ze geven ze niet meer weg. Dat bleek
in de tweede helft toen de leeuwen er al-
les aan deden om terug te komen. De
formidabele schoten van Dekker en
Dinkins verhinderden echter dat Lions
langszij zou komen. Even leek heter op,
toen bij de stand 85 - 87 Vrolijk een
uitstekende kans kreeg om de gelijkma-
ker te scoren. Maar hij faalde echter on-
der de vijandelijke basket. Dat gebeurde ~
in de zesentwintigste minuut en nadat ~
even later Bartolome en Hoeksema en ~
Leysner met vijf p's naar de zandvoortse
bank moesten was de strijd gestreden.
Hoewel Lions in de laatste minuut vier
interceptie's maakte, kon hieruit niet ge-
scoord worden, 91 - 96. Het was een
boeiend stuk basketball van uitstekende
kwaliteit. Typsoos blijkt dit seizoen net
een neuslengte te kort te komen voor de
top. Freeman 18-11, Bartolome 12-9,
Kroder 6 — 2, Hoeksema 6—4, Vrolijk
6 — 6, Leijsner 4-2, Dekker 10-6,
Loor.bach 13-3, Battle 12-12, Din-
kins 16—16.

Aan onze LEZERS,

Het eerstvolgende nummers
van de Zandvoortse Koerant
verschijnt op oudejaarsdag
dinsdag 31 december a.s.
WIJ WENSEN U PRETTIGE

KERSTDAGEN



Heden is na een kortstondige ziekte toch nog onverwacht, van ons heengegaan
onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder

JACOBA KUIJT
weduwe van Leendert Molenaar

in de gezegende ouderdom van 97 jaar.

Zandvoort. L.J. Molenaar
S. Molenaar-Sytsema

J.H. De La Court-Molenaar
A. De La Court

Klein- en achterkleinkinderen.

Zandvoort, 21 december 1974.
"Huis in het Kostverloren", Kostverlorenparkweg 1

Condoleatie-adres: Tollensstraat 17 te Zandvoort.

Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van "Huis in het Kostverloren".

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag 27 december a.s., 's middags om
2.15 uur, in de aula van "Huis in het Kostverloren", waarna de teraardebestel-
ling plaats vindt om 3.00 uur op de algemene begraafplaats te Zandvoort.

Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraardebestelling.

omroepers

a t • n c 11 w e r k
J.SLJTSMA

VAN LENNEPWEQ 76

K. OFFENBERG
AUTORIJSCHOOL - Telef. 322754

Gerichte autorijlessen
Gediplomeerde instrulrteurs

TEYLERPLEIN 29 - HAARLEM

H. W. COSTER
Makelaar o.g.

cn
UdNBM
UdMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per m2

inkl. tpainplMt ondervlo*-
ren leggen «n B.T.W.
NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdljk 422

Zwanenburg
Tel. 2907-5117.

UW TRAP BEKLEDEN?
vaag advies un uw tpedta-
lot.

't INTERIEUR
StattontpMn 13-15

T«l. 02507-6976

KUNSTGEBITTEN
SPOEDREPARATIES

J. A.

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f 695,-.
PARIAN, Nieuwe M eerdij k
17, Badhoevedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag lot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrentie

prijzen.

GORDIJNEN MAKEN?
komt u eens met ons pra-
ten.

KUIK-TEXT1EL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

Óók U!
Centrale Verwarming
OAS • OLIE

landelijke erkenning
stooktechnische adviezen
vrijblijvende offertes
onderhoud- en controle
weekend service
eigen showroom
geschoold personeel

„DE SPAARNESTAD"
VERWARMINGSSERVICE b.v.
Friese Varkenmarkt 4 • Haarlem.
Telefoon: 023-31.36.79-31.04.40*, na
19 uur: L. Th. Jansen 023-37.29.62.

Leldsevaart 82. tol. (023)
31 6092 . Haarlem

TE KOOP aangbb. comtoise-
klok, tel. 5402.

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 46 88

Direktie en personeel wenst u ,
vrienden en bekenden prettige
feestdagen en een gelukkig
nieuwjaar.

f bar dancing discotheek
l haltestraat 12 zandvoort

sport- spel

-De onlangs gehouden gymnastiekwed-
strijden 1974 voorde jeugdleden van OSS
hebben de volgende resultaten opgele-
verd.
Jongste meisjes:
1e groep: 1. Sonja Honeff 19.7 pnt.; 2.
Barbara Tan 19,1 pnt; 3 Nicolet Schei-
vis 19 pnt. 2e groep: 1. Anja v.d. Bos
20,6 pnt.; 2. Paulien Effern 20,5 pnt.;
3. Jalanda Kuin 20,1 pnt. 3e groep:
1. Yvonne.Koper 20,2 punt; 2. Linde
Koper 19,9 pnt; 3. An Wieman 19,8 pnt.
Oudste meisjes:
1e gelid: 1. Beatrijs Aukema 29,1 pnt;
2. Ingrid Hobé 28,9 pnt; 3. Esther Kroon
27,9 pnt. 2e gelid: 1. Loeki Jongbloed
28,2 pnt; Denise v.d. Pas 27,5 pnt; 3.
Jac. Harteveld - IngeZonneveld 27.3 pnt.
Jongeste Jongens:
1e gelid: René Blom 32,10 pnt; 2. Roe-
lof Deesker 31.70 pnt. 2 gelid: Jeroen
Balk 28.40 pnt; 2. Thijs Balk 27.30 pnt;
John Lankamp 26.80 pnt. 3e gelid: 1.
Jas Baars 27.10 pnt; 2. Feico Deutekom
27.70 pnt; Maikel v. Soolingen 25.20 pnt.

Oudste Jongens:
1e gelid: 1. Eric Roose 42.90 pnt; 2. An-
dre Blom 42.80 pnt. 2e gelid: 1. H.J. We-
melink 28.60 pnt; 2. Guus v.d. Mije 25.70
pnt.
Jongste meisjes:
Ie gelid: 1. Liliane Kraaijenoord en Els
Zwemmer 32.40 pnt; 2 Karin Seebrechts
31 pnt; 3. Marja Brugman 29 pnt. 2e ge-
lid: 1. Jacq. Langkamp 29.30 pnt; Moni-
que v.d Berg 29.20 pnt; 3. Bea Eijzinga
28.30 pnt. 3e gelid: 1. Sacha Gazan 29.80 pnt;
pnt; 2. Willeke Zwemmer 29.10 pnt; 3.
Brenda Trouw 28.90 pnt.
Oudste meisjes:
1. Edith Meijer 34.90 pnt; Marian Bruins
33.20 pnt; Marja Besman 29.20 pnt.

B.T.V.
BEVORDERING TOERISME VERKEER

opgericht in 1970

WENST U PRETTIGE FEESTDAGENENEEN VOORSPOEDIG 1975

In 1975 verschijnt het maandblad de "BTV'er" met rubrieken o.a.
"BOER DE TROM"

Redaktie- en correspondentie-adres : B.T.V., Postbus 16, Zandvoort

KIEZERS en sympathisanten stort uw donatie op rekening nummer
32.63.23.570 RABO-Bank N.V. te Zandvoort.

G E M E E N T E Z A N D V O O R T

Ter gemeentesecretarie van Zandvoort wordt
een tijdelijke medewerker (mnl. of vrl.) gevraagd,
in de rang van

K L E R K

Deze medewerker zal worden belast met werk-
zaamheden verband houdende met de invoering
en automatisering van de onroerend goedbelas-
ting.

Accuratesse en enige administratieve ervaring
is noodzakelijk, terwijl een m.a.v.o.-opleiding
gewenst is.

Salaris f. 1.127,- - f. 1.485,-- per maand.
Beneden de leeftijd van 21 jaar gelden leeftijds-
lonen, welke afhankelijk van de leeftijd, varië-
ren van f 606,- - f 1.041,- per maand.

Spoedige indiensttreding is gewenst.
Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschij-

nen van dit blad te richten aan burgemeester
en wethouders van Zandvoort.

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleran voor ktai
tor, penters, tieners en gro
te mensen met kleine maat*

jes.
Buureweg 1—3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

eanduoorbe,
hoeranr'

CHRISTIEN
VERSTE EQE-THIE LEMAN
Flemlngitraat 146, tal. 6185
Maditeh gedipl. pedlcure van
het EllMbath Gasthuis beton-
daling ook aan hul*. Bil gaan
gehoor bellen na 19.00 uur.



DEALER
Chrysler- Simca- Matra- Snnbeam

Autobedrijf

1/7 VERSTE f GF
wJL, •+ ZANWORT 02^2^5

VOOR
en gebruikte auto's

J. Portegies-Schoenservice

Roparatla klaar t»rwijl U wacht of wlnkalt

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

E. van der Linden
INTCRICURVERZOROINa

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
WMterperkttraat 14 • ZM^wort • Telefe«n 4973

Zandvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT • CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 6351

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-üutallaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKBSTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

omroepertjes
bellen 2135

mederij LOOS
Van Gasthuisplein naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49. Zandvoort

Telefoon 5845 * «n. 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

NACHTCONTROLE
ZANDVOORT

Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

BEGRAFENISSEN

CREMATIES TRANSPORTEN

BEGRAFENISONDERNEMING

H. H. Kroon
(Voorheen Jac. Koper, Dorpsplein 11, Zandvoort)

Verbindingsweg 38- Bloemendaal
Telefoon 023—260533

Informaties betreffende Begrafenissen of Crematies
geheel vrijblijvend

Geen lidmaatschap

NIEUWBOUWFLATS
IN HET CENTRUM DORP

Aan het Schuitengat worden moderne 2- en 3-
kamerflats gebouwd met bergruimte en garage.
Koopprijs v.a /104300,— tot ƒ 145.500.— v.o n.
Uitzicht op zee en duinen. Ook geschikt als
tweede woning

Inlichtingen bij: Makelaar o g.

H. W. COSTER
Burg. EngelbertsstrMt H • T«lafoon 5531

APENT U TEGEN DE WINTER
bü

K U I K - T E X T I E L
Wollen en half wollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate - Cer-
tiform ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kans, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK • TEXTIEL / Grote Krocht 80-82 /
telefoon 02507.69 75

Kranten Kranten Kranten
Heeft u kranten? Breng ze dan bij

Akersloot
op het SCHELPENPLEIN 2a.

Qeopend van 8 tot B uur. • Zaterdag» van O tot 1 uur.

l
VOOR SCHOLEN EN VERENIGINGEN SPECIALE PRUZEN1
TELEFOON 6054, b.g.fl. 2848.

SCHILDERSBEDRIJF

Fa J. v.d. Bos & Zn
GROTE KROCHT 23 boven telefoon 45 13

Letterreklame - Inzetten van ruiten

Gevestigd 1879 - Glasverzekeringen

&

WONINQINRICHTINQ Undi 1023
H«ltutr*at 27 - 29 • Ttl. 2886 b.g.g. 3768

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
RCLGORDIJNEN.

Off. Luxnfltxdtaltr
Wi) mfekin gaarnt vrijblijvend olftrt»

Studie-instituut „LAGERWEY"
• Studiebegeleiding
• Bijlessen (alle vakken)

• Huiswerkcontrole
• 5 dagen per week 14.00-18.00

enJ.9.00-21.00 uur.
Voor inlichtingen en/of aanmelding: voormalige Julianaschool,
Brederodestraat 15, telefoon 4319, Zandvoort aan Zee.

„TECHNISCH WERK"
centrale verwarming voor gas en olie, sanitair, koud-
en warmwater-installaties, onderhoud, reparaties, ketel-
schoonmaak, adviezen, ontwerpen, begrotingen.

THORBECKESTRAAT 19 - ZANDVOORT - TELEFOON 3270

CENTRALE VERWARMING
Tl CHN4SCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Ampèrestraat 2/hoek Karnsrlmgh Onnesitraat
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

Gtdipl mttall Erk A C lid

AARDGAS

OLIESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENINO

ADVIES IN LEVERING

mreOUWPAKKETTEN

henk
steegman
ITT TtT?DTTCiXT ^^SCHILDERIJEN

TEKENINGEN
HOFDIJKSTRAAT 26

Klein en groot
eten
v.d. Werff's
brood

Gasthuisplein 3
Telefoon 2129

Schilderbedrijf
Hofdijkstraat 24
Telefoon 22 06 na 18.00 uur 47 55

wij wensen u allen,

MET KERST

BEDACHTZAAMHEID

C.J.PAAP

MET OUD EN NIEUW

VOORZICHTIGHEID

GEZONDHEID
EN DE BESTE WENSEN
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dit had het jaar van de...

noordbuurt kunnen zijn. In het voorjaar kwamen de bewoners van
de buurt in verzet tegen de afbraakplannen van de gemeente. En zij kre-
gen de steun van de bevolking. Op één enkele dag verzamelden zij ruim
1200 adhesiebetuigingen. Aanvankelijk leken hun akties tegen de sloop
van de buurt met sukses te worden bekroond. De gemeente wilde wel
praten met de buurtbewoners en beloofde een nieuw kwaliteitsonder-
zoek naar de 'afbraak' huisjes te zullen instellen. De verwachtingen waren
hoog gespannen maar de hoop op betere tijden voor de noordbuurt werd
de bodem ingeslagen toen, na een paar maanden van bedriegelijke rust, de
afbraak van de pandjes werd hervat. Er verdwenen hele woonblokken, zo-
als in de Swaluëstraat. De buurt blijft protesteren tegen het geweld van
de moker, blijft alternatieve plannen en mogelijkheden aandragen en blijft
proberen de gemeente te overtuigen van de zinloosheid van de afbraak
van goede, bruikbare en betaalbare woningen in het centrum van Zand-
voort. Totnogtoe is het praten tegen dovemansoren.

-Dit had het jaar van het Kostverlorenpark kunnen zijn. Het park, een
uniek natuurgebied in de direkte omgeving van het centrum van Zand-
voort, werd door de eigenaar aan de gemeente te koop aangeboden. Na-
dat b en w en de grondbezitter een prijs waren overeengekomen stelde
het kollege de raad voor het Kostverlorenpark aan te kopen t.b.v. wegen-
aanleg en woningbouw. De vertegenwoordigers van de partijen die voor
de.raadsverkiezingen van mei j.l. hadden beloofd pal te zullen staan
voor het handhaven van de natuurgebieden van Zandvoort gingen zonder
slag of stoot met de aankoop ende bestemming akkoord. Een, bestem-
ming die de vernietiging van hefpark tot gevolg heeft Alleen de pro-
gressieve kombinatie in de raad weigerde kiezersbedrog te plegen en
brak een lans voor het behoud van het park. Een stem van een roepende
in de woestijn.

\foto's
Frans Groenheide

'voor
FIETSEN

• • ' • ' '-.én-..-.•:. .
BROMMERS

VER5TEECË
HflLTtSTR. 18 - TEL:4493 - ZflNOVOORT

VRIJDAG GEEN KOERANT

in verband met de (te)
korte tijd van voorbereiding
verschijnt vrijdag geen koerant.

Het eerstvolgende nummer
komt uit op dinsdag
7 januari.

-Dit had het jaar van de nieuwe gemeenteraad kunnen zijn. Eind mei
werd de nieuwe volksvertegenwoordiging van Zandvoort gekozen. Een
paar weken voor de verkiezingen brachten de partijen van links, rechts
en het midden in marktkraampjes op het Raadhuisplein hun program-
ma's aan de vrouw en de man. Fraaie slagzinnen verpakt in niet minder
fraaie vouwbladen stelden de kiezers van Zandvoort een gemeenteraad
in het vooruitzicht die de urgente problemen op het gebied van het
miljeu, de leefbaarheid en het welzijn niet uit de weg zou gaan. Meer dan
een statieportret van een aantal ja- en amen knikkende en als toegift
snaaks lachende heren is er tot op heden niet uitgekomen.

Lees en kijk verder op pagina 2



-Dit had het jaar van de topzomer kunnen zijn. Het
leek allemaal zo mooi en helder blauw te zullen wor-
den, geen wolkje aan de einder, warm tot zeer warm
en zon vanaf het krieken van de dag tot aan het delen in de
zee. Maar de zomer werd een flop en een ware knersing
der tanden voor strandpachters en kliëntele. De ge-
meente had hier geen hand in. Zij stond machteloos
tegenover een ongrijpbare autoriteit. Het plaatselijk'
bestuur moet zich gevoeld hebben als de bewoners van
de noordbuurt of de mensen die een vakantiehuisje
bezitten in het Kostverlorenpark. Bedonderd. >

foto's Frans Groenheide

was niet allemaal
-en dat moet worden gezegd - kommer en verdriet dit jaar. Er grepen ook
positieve gebeurtenissen plaats. Het sportfondsenbad aan de Vondellaan
kwam tot stand, het door vrijwilligers in hun vrije tijd gebouwde kluphuis
voor juniorvoetballers aan de Van Lennepweg werd geopend en twee kinde-
ren metselden de eerste steen voor de eerste gekombineerde kleuter- en ba-
sisschool in Zandvoort (noord). Allemaal produkten van inspanning en vlijt
en zeer nuttig voor lichaam en geest.

Wie weet komen in 1975, dat over luttele uren begint, de zaken die dit jaar
f link-scheef liepen nog goed terecht. Breken er betere tijden aan voor het
oude dorp aan en de natuurgebieden die Zandvoort nog rest. Hoe het verder
gaat en wat er van terecht komt kunt u ook het komende jaar weer lezen
in de Zandvoortse Koerant, die 2x per week verschijnt en wordt vervaardigd
door Trudy Luiten (zetwerk redaktie- en advertentiekolommen en administra-
tie), de heer Admiraal (boekhouding), Hans Vader (vormgeving en opmaak).
Fotolitho Jan Drommel (vervaardiging van offsetplaten). De Zwager/reklame
(printen van kopregels e.a. hand-en spandiensten), mevr. Kraan - Meeth, J.G.
Bisenberger en Jan Termes (verslaggeving), Frans Groenheide en Frans van
Loon (fotografen), F.C. Piet (redaktiebeheer). Zij en de direktie van de koe-
rant wensen u een jaar toe dat u in levende lijve en in goede gezondheid moge
aanschouwen en slijten.

zwembad (boven)
en
kluphuis (links)
en
eerste steen (rechts)

zijn foto's van
Frans van Loon



nieuws
kort & klein
• Ter gelegenheid van nieuwjaarsdag,
morgen 1 januari, organiseert Zand-
voortmeeuwen een voetbalwedstrijd
tussen een team van begeleiders en een
elftal samengesteld uit ZVM-veteranen.
De ontmoeting begint om 13.00 uur.
Hetveteranenelftal bestaat uit: R. Til,
E. Keesman. C. Schuiten, H. Bos, J. v.
Soolingen, J. Visser, H. Franssen, J. Ko-
per, E. Keur, F.J. Koper, J.O. Keuren
E. Jongsma. Coach is B. Pastor.
Van het begeleidersteam maken deel
uit: H. Versteege, R. Kanger, B. Schut, J
J. Jongbloed, L. Nanai, J. v.d. Leden, A.
Stobbelaar, S. Stobbelaar, F. Keur, W.
Koops, P. Koning, A. Paap, J. Paap en
G. Jongkind. Coach is Piet Keur. Als
scheidsrechter treedt op G. v.d. Kroon
en als verzorger de heer A. Loos. Na
afloop van de ontmoeting vindt in het
kluphuis van de vereniging een nieuw-
jaarsinstuif voor leden en introducé's
plaats.

• De resultaten van de ter gelegenheid
van de kinderboekenweek gehouden bal;
lonnenwedstrijd zijn bekend. Suzanne
Koper behaalde de eerste prijs. De door
haar gelanceerde ballon legde de groot-
ste afstand af en kwam in het duitse Ka-
men terecht. De tweede prijs ging naar
Iris Kuijken. Haar ballon werd gevonden
in dé duitse plaat Bochum. De derde
prijs werd gedeeld door Marja Kinne-
ging, Sandra Harteveld en Jacqueline
Harteveld. De ballonnen van de meisjes
daalden'in'het eveneens duitse Lüding-
hausen.

• In het nieuwe jaar komt de zandvoort-
se gemeenteraad voor de eerste keer in
openbare vergadering bijeen op dinsdag
28 januari a.s. De voor het publiek toe-
gankelijke vergaderingen van de kommis-
sies van bijstand en advies zijn op de na-
vplgende data vastgesteld : 6 januari, pu-
bïieke werken en financiën; 7 januari, al-
gemene zaken en 8 januari, sociale zaken
en volksgezondheid.

• Het jaarlijks badmintontoernooi om
het open kampioenschap van Zandvoort,
georganiseerd door de Sporting Club
Zandvoort, vindt plaats op zondag 12 ja-
nuarï in sport Pelikaan. Het toernooi
staat open voor rekreatie-spelers en C-
klassers en er wordt gespeeld in de ka-
tegorieëri damesdubbel, heren-dubbel
en gemengd-dubbel. Er zijn speciale
poeles voor senioren (koppels die sa-
men 75 jaar zijn en waarvan de jongste
tenminste 35 moet zijn). Aanmelden
tot en met vrijdag 10 januari in de sport-,
hal.

• Bij de jaarlijkse schietwedstrijden
van de zandvoortse reservepolitie werd
reservist W. v.d. Kuijl all-round schut-
ter 1974. Kampioen kategorie pistool-
schieten werd reserve-brigadier P. Joukes
en kampioen op het geweer reservisten
kommandant WIJ. Methorst. Bij de ge-
nodigden sleepte korpschef J.D. van
Maris de eerste prijs in de wacht. Kam-
pioen van de dames werd mevrouw
Biaauboer. De winnaars ontvingen de
prijzen uit handen van de heer Van Ma-
ris die de bevordering bekend maakte
van de reserve-hoofdagent R. Coenraad
en P.M. van Keulen tot reserve-briga-
dier.

• Zoals in de koerant van vorige week
dinsdag werd vermeld raakten bij de be-
strijding van de brand in hotel Bouwes
enkele leden van het zandvoortse brand-
weerkorps gewond. Het waren de heren
C. Ceders en W. Schilpzand, waarvan
eerstgenoemde enige tijd werd verpleegd
in een haarlems ziekenhuis. Beide vrij-
willigers gaan thans goed vooruit en zul-
len binnenkort hun plaats bij het korps
weer kunnen innemen.

waterstanden

Jan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

H.W.
05.26
06.12
07.00
07.50
08.46
09.43
11.00
11.48
00.55
02.00
02.40
03.24
04.03

L.W.
01.53
02.15
03.01
03.53
04.49
05.46
07.02
07.51
08.58
09.44
10.43
11.27
00.12

H.W.
17.50
18.29
19.22
20.11
21.17
22.26
- .-
23.29
13.20
14.06
15.00
15.38
16.11

L.W.
13.29
14.32
15.25
16.14
17.20
18.29
18.59
19.48
21.-
21.52
22.46
23.40
12.14

opening
ZATERDAG 4 JANUARI 12 UUR

Snackbar "DE BOLLE"
Haltestraat 24, Zandvoort

Telefoon 32 01

aan zet.
DOKTOREN:

Inlichtingen over de zondagsdienst
worden verstrekt via het telefoon-
nummer van uw huisarts.

WIJKZUSTER:
Oud en Nieuw

Zr. B. Poldervaart, Kruislaan 54
Hoofddorp, Tel. 02503 - 60 00

WIJ LEVEREN U I T S L U I T E N D le KLAS KWALITEIT

HEERLIJKE
*Bamiballen
*Nassiballen
*Kaas soufle's
*Fricandellen
*Gehaktballen
*Soepen
*Div. soorten ijs

*Hot dogs
*Ham schijven
*Goulash Kroketten
*Vlees Kroketten
*Sito Sticks
*Div. belegde broodjes
*Div. soorten ijstaarten

*Altijd verse koffie*

ONZE SPECIALITEITEN
*Hamburgers, *Saté, *Div. salade's

TER KENNISMAKING
*Onze overheerlijke V L E E S krokettenj

van 70 cent VOOR 45 cent
PATAT FRITES 65 CENT met G R A T I S Bitterbal

-In de returnontmoeting met de haar- .
lemse zwemverenigingen Njord '59, DWR
en H HC heeft de zandvoortse zwem- en
poloklup de Zeeschuimers opnieuw op-
merkelijke suksessen behaald. In de eerste
ronde 'pakten' de Zeeschuimer zeven gou-
den en negen zilveren en vfer bronzen
medailles.en in de tweede ronde zeven
gouden, tien zilveren en negen bronzen
plakken. Daarmee heeft de nog jonge
zandvoortse vereniging zich een plaats
veroverd tussen de gerenommeerde klups.
De individuele uitslagen luiden:
100 rri. vlinderslag meisjes 0-10 jr., T.
Leonïe Turkenburg 2,05 min.; 50 m
vlinderslag jongens 0-10 jr., 1 Ronald
Koning 47,2 sec.; 100 m. vrije slag meis-
jes 0-12 jr., 3 Carolien v. Keulen 1.26
min.; 100 m. vrije slag jongens 0-12 jr.,
2 Theo Keur 1.22 min.; 100 m. rugslag
meisjes 0-14 jr. 2. Carry Wessendorp
1.27 min. 3. Elly Bol 1.31 min.; 100

m. rugslag jongens 0-14 jr., 3. Ruud
Luttik 1.38 min. 100 m. vrije slag meis-
jesp-16jr., 1. Elly Bol 1.16.9 min. 3.
Anita Turkenburg 1.19.6 min.; 100 m.
brije slag jongens 0-16 jr. 1. Rolff Kras
1.01.6mon. 3. Robert Drommel 1.11.3
min.; 100 m. rugslag heren, 2. Martin '
Haagen .1.17 min. 100 m. rugslag meis-
jes 0-10 jr., 2. Leonie Turkenburg 1.48.2
min.; 100 m. rugslag jongens 0-10 jr., 2.
Paul Nihot 1.44.5 min., 3. Ronald Ko-
ning 1.47 min.; 50 m. vlinderslag meis-
jes 0-12 jr. 2. Carry Wessendorp 45.7 sec.
3. Carolien v. Keulen 46.8 sec.; 50 m.
vlinderslag jongens 0-12 jr. 3. Theo Keur
57.3 sec.; 100 m. schoolslag meisjes
0-14 jr. 2. Carolien v. Keulen 1.41.5 min.
100 m. schoolslag jongens 0-14 jr. 2.
Erik Koper 1.38 min., 100 m. schoolslag
meisjes 0-16 jr., 1. Anita Turkenburg
1.27.7 min. 100 m. schoolslag jongens
0-16 jr. 1. Albert Haagen 3. Robbert
Drommel 1.31.9 min.; 100 m. vlinder-
slag dames, 1. Anita Turkenburg 1.28.5
min. 2. Ellie Bol, 1.38.4 min.; 100 m.
vlinderslag heren, 2. Martin Haagen, 1.11
min.

Het 1e achttal van de Zandvoortse Schaak-
klup, dat tot nog toe dit seizoen zo weelbe-
lovend de schaakstukken hanteerde, is
dinsdag 10 december roemloos ten on-
der gegaan tegen VHS 6 uit Haarlem. De
pressie van de tegenstanders was zo groot
dat Zandvoort zich in de beslissende fa-
ses volledig van zijn stuk liet brengen en
diverse blunders beging.
Geerts was de enige die kon winnen en
verdient daarvoor dan ook allé lof. Ver-
der wist eigenlijk alleen Boldingh een
overwicht te verkrijgen, maar door de
taaie verdediging van de VHS-speler werd
dat slechts met een half punt beloond.
Vastenhouw mocht zich nog gelukkig
prijzen met een zelfde resultaat. Van
Eijk, van Elk en Schuite maakten onder
druk zulke ernstige fouten dat geen red-
ding mogelijk was. Van de Brom en de
Bruin speelden weliswaar erg spannende
partijen maar konden het evenmin faol-
werken 6 — 2 dus.
Al met al een knappe prestatie van VHS
maar ook een bewijs te meer dat een
klup met meesters en sterke hoofdklas-
sers in de gelederen zoals VHS veel
meer stimuleert en gelegenheid geeft
tot praktiese en theoretiese training
dan Zandvoort. Misschien moet op lan-
gere termijn toch gedacht worden aan
een trainingsprogramma door schaak-
instrukteurs, hetgeen door de KNSB
voor 50 °/o gesubsidieerd wordt. Ver-
moedelijk echter blijft ook dan het
wachten op een eventuele filantroop.
Intussen moet het mogelijk zijn vanuit
de huidige underdog-positie met de
aanwezig strijdlust voor verrassingen te
zorgen. De eerste mogelijkheid daartoe
is thuis tegen het sterke de Vennep
(dat onlangs van VHS 6 won) op 16
januari 1975 in het Gemeenschapshuis,
aanvang 8 uur. Schaakliefhebbers zijn
vanzelfsprekend welkom.

-Veel plezier beleefden op feondag 22 december j.l. een groot aantal zandvoortse bejaarden - o.m.
uit het rusthuis Hulsmanhof- aan een uitstapje per touringcar in de omgeving van Zandvoort, dat
werd gevolgd door een diner in het restaurant van Bouwes Palace. De dag werd verzorgd door direk-
tie en medewerkers van Fotolitho Drommel in belangloze samenwerking met busonderneming Kerk-
man en de f olklorevereniging 'De Wurf/. Het evenement werd bekostigd met gelden die in voor-
gaande jaren door het fotolithobedrijf werden besteed aan relatiegeschenken en kerstpakketten.
Tussen de diverse attrakties door moesten de bejaarden.allemaal in Zandvoort geboren en getogen,
even hun enthousiasme over het gebeuren kwijt. Fotograaf Frans van Loon maakte er bovenstaand
plaatje van.

GEREF. KERK
zondag 5 januari:

10.00 uur: ds. P.N. Kruyswijk te
Haarlem.
19.00 uur: idem.
In beide diensten viering van het
Heilig Avondmaal.

HERV. KERK
woensdag 1 januari

Jeugdhuis vanaf 10.30 uur:
Nieuwjaarsreceptie. Voor iedereen.

zondag 5 januari
10.30 uur: Ds. C. Mataheru, viering
H. Avondmaal.

Jeugdhuis:
10.30 uur: Jeugdkapel Dhr. N.H. van
Wijk.

Kollekte: Noodlijdende gemeenten en
personen.

Ned. Protestantenbond
zondag 5 januari:

10.30 uur: Wijdingsdienst, verzorgd
door eigen leden.
Na afloop koffie-drinken.

JEHOVA'S GETUIGEN
Paradijsweg 16

Zaterdagmorgen 9.30 uur en
donderdagavond 8—9 uur samen-
komst:~

VOLLE EVANG. GEMEENTE
Brugstraat 15
Dinsdagavond 8 uur.

ROOMSCH-KATH. KERK
AGATHA-KERK, Grote Krocht 45

Zaterdagavond 19.30 uur: misvie-
ring.
Zondagmorgen 11 uur: misviering
m.m.v. dames- en herenkoor.

KERK O.L. VR. STERRE DER ZEE,
Linnaeusstraat 2

Zondagmorgen 9.30 uur:
misviering met samenzang.

burgerlijke stand

Overleden: Jacoba Kuyt, oud 97 jr.,
gehuwd geweest met L. Molenaar.

Ondertrouwd: Hendrik Schaap en
Maartje'Zegers; Johannes Matthijs van
der Donk en Henriëtte Petronella Breij;
DirR Johannes Pfann en Nelly Alida
Oltmans.

Gehuwd: Jacob Johannes Jansen en
Geertrudis Magadalena Haring; Hermanus
Gerardus Anthonius Pellerin en Baukje
Veen; Pieter Johannes d'Hont en Eliza-
beth Jeanne Groot; Frans Jacobus de
Lijzer en Pieternella Willemke Loos;
Jan Hendrik Gijsbertus van der Meij en
José Vos; Klaas Looman en Rika Dirk-
je Kleinlugtenbelt; Rudolf Minden en
Janne Chfistine Maria Rückert; Francis-
cus Johannes de Vlieger en Marianna
Margaretha Vreeken.

Geboren buiten de gemeente:
Annemiek, dv H. Peet en Lucie Zwart.

4444 Politie (alleen noodgevallen)
2000 Brandmeldingen
3043, 3044 Politie
6472 Nachtkontrole Zandvoort
4841 Gemeentesekretarie
2262 Informatiebureau Vreemdelin-

genverkeer, kiosk Raadhuiplein.
2525 opgeven van verhuur van vrije

woningen, flats en slaapkamers
met ontbijt.

2307 Horlogerie C. Waaning, Soph in-
weg 4

(023) 24 22 12 Garage Flinterman
Zandvoortselaan 365 Bentveld
SAAB-service-dealer.

2323 Autobedrijven "Rinko"
off. Renault dealer - off Ford
dealer. Oranjestraat 2 -12

2754 Adm. Groene Kruis.



mederij LOOS
Van Gasthuisplem naar

Kamerlingh Onnesstr. 38
Postbus 49, Zandvoort

Telefoon 5845 * en 3928

STAALCONSTRUCTIES
PLAATWERK
GASHAARDEN
SANITAIR
GASINSTALLATIES

Door speciale inkoop
exclusieve betaalbare

dameskleding
Salon de Mode

„CÉCILE"
Kostverlorenstraat 41

Zandvoort

NU OOK IN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A.. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

NTROLE
Surveillancediensten met mobilofoonwagens
Telefoon 6472

Aanleg en onderhoud van inbraakalarm
en branddetectieapparatuur

BANKSTELLEN
zeer fraai uitgevoerd in div.
kleuren, 5 jaar garantie op
binnenwerk, normale prijs
f 1.300,- voor f695,-.
PARIAN, Nieuwe Moerdijk
17, Badhoavedorp, tel.
02968-5817 Geopend dins-
dag tot en met zaterd.
van 10—17 uur vrijdags tot
21 uur.

PARKETVLOEREN
reeds vanaf f 32,- per rr»2
inkl. spaanplaat onder-
vloeren leggen en B.T.W.

NICO V.D. VOORT
Zwanenburgerdijk 422

Zwanenburg
Tel. 02907-5117

VOOR HET
SCHOONMAKEN

VAN ALLE
TRAPPEN-HALLEN

telefoon 45 86

J. Portegies - Schoenservice

Reparatie klaar terwijl U wacht of winkelt.

Ruime sortering GEZONDHEIDSSANDALEN
en originele ZWEEDSE MUILEN.

ZATERDAGSMIDDAGS G E S L O T E N
Kerkstraat 32 - Telefoon 2234

APENT U TEGEN DE WINTER
bü

K U I K - T E X T I E L
Wollen en halfwollen dames en half wollen
en katoen herenondergoed, ten Cate - Cer-
tif orm ondergoed, pyama's, nachthemden,
dusters, kortom te veel om te noemen.
Voorts
donsdekbedden, dekens, f lanellen en katoe-
nen lakens en slopen, onder en bovenhoesla-
kens, matrassen, kussens, matrasdekken, mol-
tons enz.
Tenslotte
een grote keus in vitrages en overgordijnen.

KUIK-TEXTIEL /Grote Krocht 30-32/
telefoon 02507 -69 75

Voor al uw verzekeringen

ASSURANTIE kantoor:

A.M. FOLKERS
Thorbeckestraat 17
Zandvoort
Telefoon 32 83

Reisbagage- en bromfiets verzekeringen kunnen
door ons direkt aan U worden afgegeven.

H. W. KOSTER
Makelaar o.g. UdNBM

LWMCC

Burg. Engelbertsstraat 11 Zandvoort Telefoon 5531

Voor aan- of verkoop van uw FLAT of WONING

Taxaties Assurantiën Hypotheken

geen
koerant
ontvangen?

„FORTUNA"
ONDERHOUDSBEDRIJF C.V. INSTALLATIES

Schoonmaken - Reparatie*
QA3OEYSER8 • GASHAARDEN

Verhelpen van atoringen
AANLEG SANITAIR • QASHAARDEN

Erkend gas- en waterlnstallateur
H. A. SPIERIEUS Koninginneweg 21
Zandvoort Telefoon 02807—6012

EEN VOORSPOEDIG
1975 WENST U

E. van der Linden
INTERIEURVERZORQIMO

DE DESSO TAPIJT SPECIALIST
heeft voor U de nieuwe desso tapijtfolder.
Belt u ons even.
Wosterperkatraat 14 • Zandvoort • Telefoon 4»73

L

HET ADRES
VOOR GOEDE HAARVERZORGING

IWAS- en WATERGOLF

f 9,75v.a.

HOGEWEG 27 Telefoon 6969

Za&dvoortse Uitvaartvereniging
BEGRAFENIS - TRANSPORT - CREMATIE

Keesomstraat 61 • Telefoon 6351

CENTRALE VERWARMING
TICHNISCH INSTALLATIE BUREAU

ADIATOR
ROENESTEIN

Amperestraat 2/hoek Kamsrhngh Onnesstrait
Postbus 49. Zandvoort
Telefoon 5845*

Gedipt mstall Erk A C lid

AARDGAS

OUESTOOK

VENTILATIE

AIRCONDITIONING

WARMWATERVOORZIENING

ADVICC BK LEVERING

ZELreOUWPAKKETTEN

Neem uw brood,
koek, beschuit en
biscuits van
Bakker v.d. WERFF
Gasthuisplein-Tel. 2129

voor verkoop
en service

Oranjestraat 2-12, Zandvoort.TeL 02507-2323

u rijdt als op rails in een ruime renauK

autobedrijven
rinko

RENAULT

GORDIJNEN MAKEN?
komt u eens met ons pra-
ten.

KUIK-TEXTIEL
Grote Krocht 30-32

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

omroepers

Drukt 'n g r o t e drukker
beter dan een KLEINE ?

Voor uw familie- en
handelsdrukwerk.

F.M. VAN DEURSEN
Schoolstraat 2

Telefoon 02507-2507
Reeds 45 jaar

Steeds drukker

UW TRAP BEKLEDEN ?
waag advies aan uw specia-
list.

't INTERIEUR
Stationsplein 13-15

Tel. 02507-6975

NU OOK fN ZANDVOORT
KUNSTGEBIT-REPARATIES

A. Ritman
Telefoon 4365

Binnen één uur klaar.

Schildersbedrijf DE BOET
Gasthuisstraat 9, Zandvoort

Telefoon 5655
Voor schilder-, wit- en be-
hangwerk tegen concurrende

prijzen.

s t e n c i l w e r k
"J .S I JTSMA
VAN LENNEPWEG 75

Hondenkaptalon
REMI SCHRAM*

Voor vakkundig knippen
scheren, trimmen.'wassen,

odrbehandellng.
voetbehandegllnq, etc

.Hondenspeclallste
sinds 1955.

Troalstrastraat 7. tel. 4999

't (kinder) WINKELTJE
heeft fijne kleren voor kleu-
ter, peuters, tieners en gro-
te mensen met kleine maat-

jes.
Buureweg 1—3. Tel. 6580
zijstraat van de Kerkstraat.

TE KOOP gevr. schrijfbu-
ro'tje, penantkastje, thee-
kastje of wat andere kleine
meubeltjes. Brieven onder
nr. 9700 buro van dit blad.

ATTENTIE ::

wil die dame die op 23 de-
cember bij een drogist nr.
46 Haltestraat per abuis
mijn plastik tas heeft mee-
genomen, daar mijn ver-
pleegstersuniform er inzit.
GELIEVE deze dringend
bij deze drogist terug te be-
zorgen.
Verpleegster is zeer gedu-
peerd.

Zelfst huish. hulp gevr.
voor 2 a 3 halve dagen p.w.
tel. 20 59, na half 6.

VERLOREN
WIE heeft mijn zilveren
armband (antieke horloge-
ketting) gevonden in cen-
trum dorp.
Cocky Tinga, Emmaweg 16.

TE KOOP of TE HUUR
gevraagd: werkplaats ge-
schikt voor tekenatelier.
Oppervl. 50 tot 100 mtr2
Bij voorkeur met enige
woonruimte of ev. daartoe
geschikt te maken. Brieven
onder nr. 9701 buro van
dit blad.

Zaterdag 4 januari

21.00 uur

TYPSOOS LIONS

BS LEIDEN



dinsdag 31 december

fotolitho dromnr
vraagt voor direkt

WERKSTER

voor onderhoud van ons
modern gebouw in de avonduren
Loon Fl. 7,-- per uur

FOTOLITHO DROMMEL BV
Flemingstraat 100 / Zandvoort / tel. 3046
Telefoon na 18.00 uur nr. 4993.

èlbv . £,. &

WONINGINRICHTING ilndi 1623
H»lte«tr««t 27 • 29 • Til. 2500 b.g.g. 3769

voor

LUXAFLEX Jaloezieën,
HORREN en
ROLGORDIJNEN.

Off. Luxaflexdealer
WIJ maken gaarne vrijblijvend offerte

GEBOORTEKAARTJES
VERLOVINGSKAARTEN

TROUWKAARTEN
EN VISITE-KAARTEN

Drukkerij
Van Petegem & Zn

Kerkstraat 28
Zandvoort
Telefoon 27 93

nieuuujaarsuuen
WIJ

WENSEN

ALLE MENSEN

EEN GELUKKIG 1975

SPECIAALZAAK VOOR
HERENMODE rn HERENKLEDING

T£L:3t36KERKSJTR.20

ene renout
herenkapsalons
schoterweg 47 Haarlem tel. 261610
schoolplein 4 Zandvoort tel. 5880

wenst kliënten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar

BAR - DANCING - DISCOTHEEK

chin - chin
Wij wensen al onze vrienden en

bekenden een voorspoedig
1975 toe.

Nan, Ad, Nico en Jan

Nieuwjaarsnacht geopend van 00.30 tot 05.00 U.

Bestuur van de Accordeonvereniging
"ZANDVOORT"

wenst haar leden en donateurs een gelukkig

1975

W. AKERSLOOT
Schelpenplein 18

wenst kliënten, vrienden en
bekenden een gelukkig nieuwjaar.

DE ALGEMENE BOND VAN
AMBTENAREN

wenst de leden een gelukkig
en voorspoedig 1975

n.v. A. B A K E L S
Kerkstraat 29 -31

wenst geachte kliënten een
voorspoedig nieuwjaar.

Woninginrichting

L. BALLEDUX & ZONEN
Haltestraat 27-29 , telefoon 2596

wenst geachte kliënten en vrienden
een gelukkig nieuwjaar

Brood- en banketbakkerij

M.3. BALK
Hogeweg 28. tel. 29 89

Wij wensen een ieder een heel gelukkig
en voorspoedig 1975.

C.P.N. afd. Zandvoort
Wenst haar leden en sympathisanten
een Voorspoedig en Strijdbaar 1975
een goede raad
neem een abonnement op de Waarheid !

j
~~~\

J. VAN CAMP EN & ZN. RV.
Schoen- en sleutelservice.

Tempelierstraat 46

WENSEN VRIENDEN EN KLIËNTELE EEN VOORSPOEDIG 1975

Bouwbond NW afd. Zandvoort
wenst haar leden een voorspoedig 1975.

Bestuur en kommissies van

ZANDVOORTMEEUWEN
wensen, leden, supporters en begunstigers

EENSUKSESVOL 1975

eanduoorbe NoeranH

Reisbureau

KERKMAN
Grote Krocht 20, tel 2560
Zandvoort

WENST U
EEN GOEDE REIS

DOOR 1975

FIRMA

jw. van dam
WENST alle kliënten,

vrienden en
kennissen

een voorspoedig nieuwjaar.

Kerkstraat 3.

PARFUMERIE

WENST EEN IEDER IN ALLE
OPZICHTEN

EEN VOORSPOEDIG 1975

J V.



FIJNWASSERU W.M. DAMMANN
Pakveldstraat 5

wenst alle kliënten een
voorspoedig 1975.

SLAGERIJ Fa. VAN DIJK
Stationsstraat 12, tel. 2336

wensen hun kliënten en vrienden
een voorspoedig 1975.

Groentehandel
J. DRAIJER
Van Ostadestraat 9

wenst kliënten, vrienden en
kennissen een voorspoedig 1975.

Elektro - technisch bureau

L. DROMMEL
Helmerstraat 33, tel. 2733

wenst geachte kliëntèle een voorspoedig

1975

KWEKERIJ ,

P. van Kleeff
van Stolbergweg la
Zandvoort

W E N S T alle kliënten, vrienden
en bekenden

een voorspoedig 1975

HORLOGER-JUWELIER

H. LANSDORP
Kerkstraat 33

wenst geachte kliënten en bekenden een
voorspoedig 1975.

A. POOL
Haarlemmerstraat 13 d, tel. 2569

Verhuur van garageboxen, opslag
en bedrijfsruimte

WENST al zijn
kliënten een voorspoedig nieuwjaar.

Bestuur en fraktie

P.v.d. A, af d. Zandvoort

wensen leden en sympatisanten een

VOORSPOEDIG 1975

Levensmiddelenbedrijf

E J. RIJBROEK
Da Costastraat 3

wenst u een voorspoedig 1975.

Een voorspoedig 1975
toegewenst door

Banketbakkerij H. SCHOT
Grote Krocht 20B

VERSTEEGE'S IJZERHANDEL
Uzerwaren gereedschappen - Pakveldstraat 19
SKIL-SPECIALIST

wenst kliënten en vrienden
een voorspoedig nieuwjaar.

Autobedrijf VERSTEEGE B.V.

WENST

al zijn kliënten, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1975

RIJWIEL- en BROMFIETSENBEDRIJF

VERSTEEGE B.V.

Wenst
al zijn kliënten, vrienden en bekenden

een voorspoedig 1975 /

Het bestuur van de

VOLKSTUINDERS VERENIGING
ZANDVOORT

wenst zijn leden een vruchtbaar 1975.

SLAGERD H J. VAN ELDIK
Jan Steenstraat 1 b, tel. 26 82

wenst alle kliënten een voorspoedig 1975.

H.J. LEEK
Vege - Levensmiddelenbedrijf
Helmerstraat 28,

wenst kliënten en vrienden
een gelukkig nieuwjaar.

J.P.J. SEIJSENER
Brood- en Banketbakkerij
Haltestraat 23, tel. 21 59.

wenst kliënten een voorspoedig 1975.

Fam. A.J. VREEBURG
H altestraat 54

wenst kliënten een gelukkig
en een voorspoedig 1975

Elektro radio-geluidstechnisch bureau

Fa.J.K. FEENSTRA
H altestraat 57, tel. 2065

wenst u een voorspoedig 1975.

SMEDERIJ GANSER & ZN.
Gr. Krocht 36a, tel. 2518 - 5068 - 3612

wenst kliënten en vrienden een voorspoedig

nieuwjaar. /

N
HERENKAPSALON

HAAGEN
Swaluëstraat 15

wenst alle kliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1975.

Fa. HANJA
Wenst hierbij

kliëntèle, vrienden en bekenden een
voorspoedig 1975

WIJNHANDEL
LEFFERTS

Zeestraat 44, tel. 2254

wenst ook u een gelukkig en voorspoedig

1975

E. van der LINDEN

wenst kliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1975

Westerparkstraat 14 Tel. 49 73

Sigarenmagazijn

J. LISSENBERG
wenst kliënten, vrienden en kennissen een

voorspoedig 1975

9 Tel, 21 51

WIJ WENSEN U VOOR 1975
VEEL PRIJZEN IN DE LOTTO.

Inleveradres:
SIG. MAG. J. LISSENBERG
Haltestraat 9, telefoon 21 51

Opticien
A. G. Slinger

wenst zijn kliënten, vrienden en bekenden
een voorspoedig 1975.

Grote Krocht 20 a - Telefoon 43 95

SPEED CLEAN
Schoolstraat 4

wenst al zijn Kliënten, vrienden en
bekenden een voorspoedig 1975

Loodgietersbedrijf

T.J.A. SPOLDERS
Wilhelminaweg 20

wenst zijn vrienden en kliënten een
voorspoedig 1975 toe.

Bestuur en fraktie van DE V.V.D.

afd. Zandvoort-
WENSTU Bentveld

een voorspoedig 1975
Wij danken u hartelijk voor uw steun m het afge-

lopen jaar.

Banketbakkerij
R. van der WERFF
Tolweg 6, tel. 5001

wenst kliënten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

Fa. L.N. .WEBER & ZN., expeditie
Gasthuisstraat 1 , telefoon 20 37

wenst kliënten en vrienden een voorspoedig

1975

STUKADOORSBEDRIJF
GEBR. WATER

v/h Muller & Co
Heimansstraat 5 tel. 2205

P.F.

KEESMAN's Schildersbedrijf
Jan Steenstraat l, tel. 24 25.

wenst kliënten, vrienden en bekenden
een gelukkig nieuwjaar.

SIGARENMAGAZIJN

P. KRAMER
Stationsstraat 10
tel. 3566

wenst kliënten en vrienden een goed 1975.

L oodgietersbedrijf

Th. A. LOOS v.h. Weber
Keesomstraat 31, tel. 5207.

wenst zijn kliëntèn, vrienderwen bekenden
een voorspoedig 1975.

Boek- en kantoorboekhandel

G.E. LORENZ
Haltestraat 15, tel. 21 54

wenst allen een voorspoedig 1975.

SPORTING CLUB ZANDVOORT

Wenst alle leden en vrienden een
goed en sportief 1975.

FAM. JAN TERMES
wenst iedereen een zonnig 1975.

MELKHANDEL
P.L. WARMERDAM

Melkerij "Mariënbosch"
Hogeweg 29, telefoon 24 64.

wenst alle kliënten een voorspoedig 1975

Het Bestuur van Zandvoortmeeuwen
Afd. HANDBAL

wenst leden, vrienden en bekenden
een voorspoedig en sportief 1975 toe.

WIJ WENSEN
ONZE KLIËNTEN
EN BEKENDEN
EEN GEZOND 1975

Schildersbedrijf
FA. KEUR & ZN.
Hogeweg 38 a Tel. 2979

KEUR - VERF '
Paradijsweg 2 Tel. 5602

WIJ WENSEN alle mensen
een gezond en gelukkig 1975

Arie en Wil van Norde
Haltestraat 51

De toneelvereniging

"O? HOOP VAN ZEGEN"

wenst leden en alle-toneelliefhebbers veel
geluk en voorspoed in het nieuwe jaar.

Bestuur, spelers en speelsters van de
basketballvereniging TYPSOOS-LIONS

WENSEN
alle inwoners van

Zandvoort een gelukkig 1975.

bloemsierkunst

en zoon
kerkstraat 38
wenst bekenden en kliënten
het allerbeste toe in 1975

ZANDVOORTSE
OPERETTEVERENIGING

wenst alle leden en donateur een
gelukkig 1975

ZANDVOORTSE REDDINGSBRIGADE

wenst al haar leden een gelukkig
nieuwjaar.


	ZK1974 - 0205
	ZK1974 - 0206
	ZK1974 - 0207
	ZK1974 - 0208
	ZK1974 - 0209
	ZK1974 - 0210
	ZK1974 - 0211
	ZK1974 - 0212
	ZK1974 - 0213
	ZK1974 - 0214
	ZK1974 - 0215
	ZK1974 - 0218
	ZK1974 - 0219
	ZK1974 - 0220
	ZK1974 - 0221
	ZK1974 - 0222
	ZK1974 - 0223
	ZK1974 - 0224
	ZK1974 - 0225
	ZK1974 - 0226
	ZK1974 - 0227
	ZK1974 - 0228
	ZK1974 - 0229
	ZK1974 - 0230
	ZK1974 - 0231
	ZK1974 - 0232
	ZK1974 - 0233
	ZK1974 - 0234
	ZK1974 - 0235
	ZK1974 - 0236
	ZK1974 - 0237
	ZK1974 - 0238
	ZK1974 - 0239
	ZK1974 - 0240
	ZK1974 - 0241
	ZK1974 - 0242
	ZK1974 - 0243
	ZK1974 - 0244
	ZK1974 - 0245
	ZK1974 - 0246
	ZK1974 - 0247
	ZK1974 - 0248
	ZK1974 - 0249
	ZK1974 - 0250
	ZK1974 - 0251
	ZK1974 - 0252
	ZK1974 - 0253
	ZK1974 - 0254
	ZK1974 - 0255
	ZK1974 - 0256
	ZK1974 - 0257
	ZK1974 - 0258
	ZK1974 - 0259
	ZK1974 - 0260
	ZK1974 - 0261
	ZK1974 - 0262
	ZK1974 - 0263
	ZK1974 - 0264
	ZK1974 - 0265
	ZK1974 - 0266
	ZK1974 - 0267
	ZK1974 - 0268
	ZK1974 - 0269
	ZK1974 - 0270
	ZK1974 - 0271
	ZK1974 - 0272
	ZK1974 - 0273
	ZK1974 - 0274
	ZK1974 - 0275
	ZK1974 - 0276
	ZK1974 - 0277
	ZK1974 - 0278
	ZK1974 - 0279
	ZK1974 - 0280
	ZK1974 - 0281
	ZK1974 - 0282
	ZK1974 - 0283
	ZK1974 - 0284
	ZK1974 - 0285
	ZK1974 - 0286
	ZK1974 - 0287
	ZK1974 - 0288
	ZK1974 - 0289
	ZK1974 - 0290
	ZK1974 - 0291
	ZK1974 - 0292
	ZK1974 - 0293
	ZK1974 - 0294
	ZK1974 - 0295
	ZK1974 - 0296
	ZK1974 - 0297
	ZK1974 - 0298
	ZK1974 - 0299
	ZK1974 - 0300
	ZK1974 - 0301
	ZK1974 - 0302
	ZK1974 - 0303
	ZK1974 - 0304
	ZK1974 - 0305
	ZK1974 - 0306
	ZK1974 - 0307
	ZK1974 - 0308
	ZK1974 - 0309
	ZK1974 - 0310
	ZK1974 - 0311
	ZK1974 - 0312
	ZK1974 - 0313
	ZK1974 - 0314
	ZK1974 - 0315
	ZK1974 - 0316
	ZK1974 - 0317
	ZK1974 - 0318
	ZK1974 - 0319
	ZK1974 - 0320
	ZK1974 - 0321
	ZK1974 - 0322
	ZK1974 - 0323
	ZK1974 - 0324
	ZK1974 - 0325
	ZK1974 - 0326
	ZK1974 - 0327
	ZK1974 - 0328
	ZK1974 - 0329
	ZK1974 - 0330
	ZK1974 - 0331
	ZK1974 - 0332
	ZK1974 - 0333
	ZK1974 - 0334
	ZK1974 - 0335
	ZK1974 - 0336
	ZK1974 - 0337
	ZK1974 - 0338
	ZK1974 - 0339
	ZK1974 - 0340
	ZK1974 - 0341
	ZK1974 - 0342
	ZK1974 - 0343
	ZK1974 - 0344
	ZK1974 - 0345
	ZK1974 - 0346
	ZK1974 - 0347
	ZK1974 - 0348
	ZK1974 - 0349
	ZK1974 - 0350
	ZK1974 - 0351
	ZK1974 - 0352
	ZK1974 - 0353
	ZK1974 - 0354
	ZK1974 - 0355
	ZK1974 - 0356
	ZK1974 - 0357
	ZK1974 - 0358
	ZK1974 - 0359
	ZK1974 - 0360
	ZK1974 - 0361
	ZK1974 - 0362
	ZK1974 - 0363
	ZK1974 - 0364
	ZK1974 - 0365
	ZK1974 - 0366
	ZK1974 - 0367
	ZK1974 - 0368
	ZK1974 - 0369
	ZK1974 - 0370
	ZK1974 - 0371
	ZK1974 - 0372
	ZK1974 - 0373
	ZK1974 - 0374
	ZK1974 - 2002
	ZK1974 - 2003
	ZK1974 - 2004
	ZK1974 - 2005
	ZK1974 - 2006
	ZK1974 - 2007
	ZK1974 - 2008
	ZK1974 - 2009
	ZK1974 - 2010
	ZK1974 - 2011
	ZK1974 - 2012
	ZK1974 - 2013
	ZK1974 - 2014
	ZK1974 - 2015
	ZK1974 - 2016
	ZK1974 - 2017
	ZK1974 - 2018
	ZK1974 - 2019
	ZK1974 - 2020
	ZK1974 - 2021
	ZK1974 - 2022
	ZK1974 - 2023
	ZK1974 - 2024
	ZK1974 - 2025
	ZK1974 - 2026
	ZK1974 - 2027
	ZK1974 - 2028
	ZK1974 - 2029
	ZK1974 - 2030
	ZK1974 - 2031
	ZK1974 - 2032
	ZK1974 - 2033
	ZK1974 - 2034
	ZK1974 - 2035
	ZK1974 - 2036
	ZK1974 - 2037
	ZK1974 - 2038
	ZK1974 - 2039
	ZK1974 - 2040
	ZK1974 - 2041
	ZK1974 - 2042
	ZK1974 - 2043
	ZK1974 - 2044
	ZK1974 - 2045
	ZK1974 - 2046
	ZK1974 - 2047
	ZK1974 - 2048
	ZK1974 - 2049
	ZK1974 - 2050
	ZK1974 - 2051
	ZK1974 - 2052
	ZK1974 - 2053
	ZK1974 - 2054
	ZK1974 - 2055
	ZK1974 - 2056
	ZK1974 - 2057
	ZK1974 - 2058
	ZK1974 - 2059
	ZK1974 - 2060
	ZK1974 - 2061
	ZK1974 - 2062
	ZK1974 - 2063
	ZK1974 - 2064
	ZK1974 - 2065
	ZK1974 - 2066
	ZK1974 - 2067
	ZK1974 - 2068
	ZK1974 - 2069
	ZK1974 - 2070
	ZK1974 - 2071
	ZK1974 - 2072
	ZK1974 - 2073
	ZK1974 - 2074
	ZK1974 - 2075
	ZK1974 - 2076
	ZK1974 - 2077
	ZK1974 - 2078
	ZK1974 - 2079
	ZK1974 - 2080
	ZK1974 - 2081
	ZK1974 - 2082
	ZK1974 - 2083
	ZK1974 - 2084
	ZK1974 - 2085
	ZK1974 - 2086
	ZK1974 - 2087
	ZK1974 - 2088
	ZK1974 - 2089
	ZK1974 - 2090
	ZK1974 - 2091
	ZK1974 - 2092
	ZK1974 - 2093
	ZK1974 - 2094
	ZK1974 - 2095
	ZK1974 - 2096
	ZK1974 - 2097
	ZK1974 - 2098
	ZK1974 - 2099
	ZK1974 - 2100
	ZK1974 - 2101
	ZK1974 - 2102
	ZK1974 - 2103
	ZK1974 - 2104
	ZK1974 - 2105
	ZK1974 - 2106
	ZK1974 - 2107
	ZK1974 - 2108
	ZK1974 - 2109
	ZK1974 - 2110
	ZK1974 - 2111
	ZK1974 - 2112
	ZK1974 - 2113
	ZK1974 - 2114
	ZK1974 - 2115
	ZK1974 - 2116
	ZK1974 - 2117
	ZK1974 - 2118
	ZK1974 - 2119
	ZK1974 - 2120
	ZK1974 - 2121
	ZK1974 - 2122
	ZK1974 - 2123
	ZK1974 - 2124
	ZK1974 - 2125
	ZK1974 - 2126
	ZK1974 - 2127
	ZK1974 - 2128
	ZK1974 - 2129
	ZK1974 - 2130
	ZK1974 - 2131
	ZK1974 - 2132
	ZK1974 - 2133
	ZK1974 - 2134
	ZK1974 - 2135
	ZK1974 - 2136
	ZK1974 - 2137
	ZK1974 - 2138
	ZK1974 - 2139
	ZK1974 - 2140
	ZK1974 - 2141
	ZK1974 - 2142
	ZK1974 - 2143
	ZK1974 - 2144
	ZK1974 - 2145
	ZK1974 - 2146
	ZK1974 - 2147
	ZK1974 - 2148
	ZK1974 - 2149
	ZK1974 - 2150
	ZK1974 - 2151
	ZK1974 - 2152
	ZK1974 - 2153
	ZK1974 - 2154
	ZK1974 - 2155
	ZK1974 - 2156
	ZK1974 - 2157
	ZK1974 - 2158
	ZK1974 - 2159
	ZK1974 - 2160
	ZK1974 - 2161
	ZK1974 - 2162
	ZK1974 - 2163
	ZK1974 - 2164
	ZK1974 - 2165
	ZK1974 - 2166
	ZK1974 - 2167
	ZK1974 - 2168
	ZK1974 - 2169

